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Inleiding

Op verzoek van Bloemenbureau Holland (BBH) heeft het Produktschap voor Siergewas
sen (PVS) in samenwerking met Motivaction Amsterdam B.V., bureau voor onderzoek en
strategieontwikkeling, een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder Italiaanse importeurs
die direct van Nederlandse leveranciers bloemkwekerijprodukten betrekken.

1.1

Achtergrond

Italië betrekt relatief weinig bloemkwekerijprodukten uit het buitenland. De lokale produktie is erg belangrijk (90% marktaandeel). Ongeveer 69% van de geïmporteerde
snijbloemen komt uit Nederland. De positie van Nederland is de afgelopen jaren verslech
terd (1988: 73%). Op de tweede plaats komt Thailand met een importaandeel van 16%.
Hier komen vèel orchideeën vandaan. Nederland en andere landen zijn dus vooral aanvul
lend op de lokale produktie. Bij een aantal bloemsoorten heeft Nederland een hoog
marktaandeel.
Voor potplanten bedroeg het importaandeel in 1992 30%. Het merendeel van de geïmpor
teerde potplanten komt uit Nederland (65%). Denemarken komt op de tweede plaats
(18%), gevolgd door België (11%). Nederland heeft een sterke positie bij de groene
potplanten. Bij de bloeiende potplanten heeft Nederland veel concurrentie van Denemar
ken en België.
De export vanuit Nederland naar Italië heeft zich in 1993 en 1994 negatief ontwikkeld.
De daling van de consumptie en de verslechterde concurrentiepositie als gevolg van de
devaluatie van de Italiaanse Lire worden als belangrijkste oorzaken genoemd door de
Nederlandse exporteurs en de Italiaanse groot- en detailhandel. Als gevolg van de prijsdruk worden door de Nederlandse exporteurs concessies gedaan aan de kwaliteit, wat het
imago van Nederland niet ten goede komt.
Vanwege de verslechterde concurrentiepositie heeft BBH het PVS verzocht om een
onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden tot afzetverbetering van Nederlandse
bloemen en potplanten in Italië. Vanwege het grote belang van de importerende handela
ren als schakel in de afzet van siergewassen en omdat er onvoldoende inzicht bestaat in
het keuze- en beslissingsproces van deze schakel, richt het onderzoek zich op deze doel
groep.
De importeurs in Italië kunnen worden uitgesplitst naar snijbloemen- en potplantenimpor
teurs. De snijbloemenimporteurs zijn vooral groothandelaren die buiten de produktieregio's actief zijn. De distributie van Nederlandse potplanten loopt voornamelijk via handels
kwekerijen en tuincentra. Zij produceren niet alleen zelf, maar importeren ook potplan
ten. Gedeeltelijk worden de ingekochte planten op de bedrijven verder geteeld (halfwas
materiaal).
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1.2

Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek is het bepalen van de marktkansen van Nederlandse
bloemen en potplanten bij Italiaanse importeurs. Het onderzoek dient aanknopingspunten
te bieden voor het te voeren marketingbeleid in Italië.

1.3

Probleemstelling

De probleemstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd:
Welke positie nemen Nederlandse bloemen en potplanten in bij klanten van
Nederlandse aanbieders in Italië?
Op welke wijze en met welke specifieke produkten kan Nederland zich onder
scheiden van zijn concurrenten?
Van deze probleemstellingen zijn een aantal onderzoeksvragen afgeleid:
Hoe lopen de produktstromen (waar wordt ingekocht, waar gaan de produkten naar
toe en wat is het relatieve belang van de verschillende schakels)?
Welke criteria spelen een rol bij de keuze van een leverancier en bij de keuze van
produkten? Wat zijn bepalende aspecten voor het totaaloordeel en het inkoopgedrag?
Wat is het imago van Nederland en andere landen als leverancier van snijbloemen en
potplanten? Is hier de afgelopen twee jaren een verandering in opgetreden?
Waarom worden bepaalde (Nederlandse) produkten wel of niet ingekocht? Is er
sprake van assortimentsverschraling of van assortimentsverbreding?
Wat zijn informatiebronnen en aan welke informatie is behoefte?
Wat zijn de verwachtingen voor de snijbloemen- en potplantenverkoop en Voor de
import uit Nederland?

1.4

Onderzoekopzet

Bij de opzet en analyse is een onderscheid gemaakt tussen de snijbloemenimporteurs en
de potplantenimporteurs. Beide groepen importeurs vervullen verschillende functies
(respectievelijk groothandelaar en handelskweker/tuincentrum). Bij de potplanten is daar
waar nodig een onderscheid gemaakt naar bloeiende en groene potplanten. De nadruk ligt
echter op de groene potplanten.
Het onderzoek is kwantitatief van aard en is uitgevoerd in de vorm van face-to-face inter
views op de werkplek van de importeurs. Binnen de bedrijven is de persoon ondervraagd
die verantwoordelijk is voor de inkoop en verkoop van bloemen of potplanten.

Het veldwerk is uitgevoerd door Motivations EuroNet-partner Mesomark Group uit
Rome. De importeurs hebben een brief van Bloemenbureau Holland ontvangen die ter
introductie van het onderzoek is toegestuurd. In deze brief is de importeurs verzocht aan
het onderzoek mee te werken op een voor hen geschikte tijd en plaats. Medewerkers van
Mesomark hebben vervolgens dè importeurs gebeld om een afspraak te maken voor een
interview. De interviewduur bedroeg 45 minuten. De respondenten ontvingen voor de
medewerking een incentive: een bruidsboekettencatalogus voor de snijbloemenimporteurs
2

en een assortimentsposter voor de potplantenimporteurs). De interviews zijn uitgevoerd in
de periode november 1994 tot en met februari 1995.
De vragenlijst is opgesteld door het PVS, na een voorbespreking met BBH. Voor de
snijbloemen- en potplantenimporteurs zijn gedeeltelijk andere vragen gebruikt.

1.5

Steekproefverantwoording

De doelgroep van het onderzoek bestond uit Italiaanse handelaren die rechtstreeks bloemkwekerijprodukten afnemen van Nederlandse exporteurs. Hierbij is in het onderzoek
onderscheid gemaakt tussen de volgende subdoelgroepen:
importeurs van snijbloemen
importeurs van potplanten
Telkens is een interview afgenomen over slechts één produktgroep. Indien de responden
ten beide produktgroepen importeren, is gevraagd naar de belangrijkste produktgroep. Zij
zijn dan ingedeeld bij de importeurs van die produktgroep. In totaal zijn 790 importeurs
benaderd. Tabel 1.1 geeft de responsverantwoording.
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Tabel 1.1

Responsverantwoording
n

%

nummer niet in telefoonboek
te druk/geen zin/geen interesse
in nabije toekomst weer benaderen
geen gehoor/antwoordapparaat
onmogelijk om manager te vinden
al geïnterviewd voor potplanten/snijbloemen
overige redenen
geslaagd

221
98
87
56
33
16
41
238

28
12
11
7
4
2
5
30

Totaal

790

99

Uiteindelijk zijn in totaal 238 interviews gehouden met importeurs in Italië. De verdeling
naar produktgroepen is als volgt:
snijbloemen:
potplanten:

108
130

De potplantenimporteurs verkopen vrijwel allemaal groene en bloeiende potplanten.
Voor de nauwkeurigheid van de uitspraken betekent een steekproefgrootte van 108
(respectievelijk 130) dat bij een betrouwbaarheid van 95% en een gegeven antwoord van
bijvoorbeeld 50% de nauwkeurigheidsmarge 9,4% bedraagt (respectievelijk 8,6%).
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1.6

Steekproefomschrijving

In tabel 1.2 wordt een overzicht gegeven van de door de importeurs gemaakte typering
van het eigen bedrijf.
Tabel 1.2

Indeling importeurs naar bedrijfstype
snijbloemen
(n=108)

bezorgende groothandel
bloemist
groothandel niet op groothandelsmarkt
groothandel op groothandelsmarkt
ambulante handel/markt
supermarkt/grootwinkelbedrijf
kweker
tuincentrum
overige

Totaal*

potplanten
(n=130)

%

%

72
14
9
6
4
3
1
1
7

59
5
22
6
4
2
32
24
7

117

159

De som van de percentages bedraagt meer dan 100%, doordat respondenten meerde
re activiteiten hebben.
Uit de tabel blijkt dat de meeste importeurs van snijbloemen hun bedrijf of functie om
schrijven als 'bezorgende groothandel'. Daarnaast is 14% bloemist.
Ook de potplantenimporteurs typeren hun bedrijf vooral als bezorgende groothandel.
Daarnaast zijn veel bedrijven tuincentrum en/of kweker. De potplantenimporteurs verko
pen bijna allemaal zowel bloeiende als groene potplanten. De gemiddelde omzetverdeling
naar beide produktgroepen is als volgt: bloeiende potplanten 54% en groene potplanten
46%.
Een aantal importeurs hebben verschillende bedrijfstypen. Zo zijn van
de 15 ondervraagde bloemisten er 9 die zich ook groothandelaar noemen (bij de snijbloe
men). Twee bloemisten zijn ook actief als ambulante handelaar. De andere respondenten
die meerdere activiteiten verrichten, zijn een bezorgende groothandel en tevens een Cash
& Carry. Bij de potplanten zit nog meer overlap in de bedrijfsvormen. Van de 31 onder
vraagde importeurs die een tuincentrum hebben, noemen er 17 zich ook kweker, 15
bezorgende groothandel, 6 bloemist en 6 hebben een Cash&Carry. Daarnaast zit er
overlap in de bezorgende groothandel en de groothandel op de groothandelsmarkt.
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In tabel 1.3 is de netto-omzet van de bedrijven weergegeven.
Tabel 1.3

Netto-omzet Italiaanse importeurs

omzetcategorie

snijbloemen
(n= 108)

0 - 100 miljoen lire
100 miljoen tot 300 miljoen lire
300 miljoen tot 500 miljoen lire
500 miljoen tot 1 miljard lire
meer dan 1 miljard lire
wil niet zeggen

Totaal

potplanten
(n=130)

%

%

4
7

4

8

8

11

18

33
38

28

34

101*

100

8

afrondingsverschil
Voor beide produktgroepen geldt dat de meeste van de in dit onderzoek benaderde impor
teurs een netto-omzet haalt van 500 miljoen Lire of meer. Ongeveer een derde van de
respondenten heeft zijn omzet niet gegeven.
De respondenten is gevraagd aan te geven hoe lang het bedrijf waarvoor zij werken,
bestaat. In tabel 1.4 wordt een overzicht gegeven van leeftijdscategorieën van de bedrij
ven met daarbij per produktgroep de percentages respondenten die een bepaalde categorie
hebben genoemd.
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Tabel 1.4

Aantal jaren dat het importeursbedrijf bestaat

aantal jaren

snijbloemen
(n= 108)

1 - 5 jaar
6 - 1 0 jaar
11-15 jaar
16 - 20 jaar
21 - 25 jaar
meer dan 25 jaar

Totaal

potplanten
(n=130)

%

%

16
25
10
13
5
31

18
20
22
8
7
25

100

101*

afrondingsverschil
Het gemiddelde aantal jaren dat een importeursbedrijf van snijbloemen bestaat, is 21 jaar.
Potplanten importerende bedrijven bestaan gemiddeld 19 jaar. In beide categorieën is er
een aanzienlijk aantal relatief jonge bedrijven (minder dan 10 jaar). Ongeveer een kwart
van de bedrijven bestaat langer dan 25 jaar.
Er zijn geen significante verschillen tussen bedrijfsvorm en hoe lang de bedrijven bestaan.

1.7

Rapportage

Dit rapport bestaat uit acht hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de inkoop
van bloemkwekerijprodukten (aantallen en soorten leveranciers, omzetaandelen, bezoek
frequenties en leveringsaspecten). Hoofdstuk 3 gaat in op de beoordeling en het imago
van Nederlandse leveranciers van bloemkwekerijprodukten. Indien relevant worden de
Nederlandse leveranciers vergeleken met leveranciers uit andere landen. Hoofdstuk 4 be
vat de beoordeling en het belang van verschillende produktielanden. Hoofdstuk 5 gaat in
op het gevoerde assortiment. De informatievoorziening aan en de informatiebehoefte van
de Italiaanse importeurs staan centraal in hoofdstuk 6. De beschrijving van de onder
zoeksresultaten wordt afgesloten in hoofdstuk 7 waarin de afzet van bloemkwekerijpro
dukten aan de orde komt. Hoofdstuk 8 bevat een samenvatting van de onderzoeksre
sultaten alsmede de conclusies en aanbevelingen.
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Inkoop

In dit hoofdstuk staat de inkoop van snijbloemen en potplanten centraal. Eerst wordt
aangegeven waar de importeurs inkopen. Bovendien wordt aandacht besteed aan het
aantal leveranciers van wie men bloemen en planten betrekt en de bezoek- en leveringsfrequentie. Ook de duur van de relatie met de leveranciers komt ter sprake. Bij de be
schrijvingen wordt onderscheid gemaakt tussen leveranciers van snijbloemen en pot
planten.

2.1

Inkoopkanalen

Om inzicht te krijgen in de meest gebruikte inkoopkanalen en het relatieve belang van
deze inkoopkanalen voor de omzet van Italiaanse importeurs, is de respondenten eerst
gevraagd aan te geven via welke inkoopkanalen zij snijbloemen dan wel potplanten
inkopen. Vervolgens konden zij door middel van omzetaandelen aangeven wat het relatie
ve belang is van ieder inkoopkanaal. Hierna worden eerst de leveranciers van snijbloemen
besproken, gevolgd door die van potplanten.
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In de onderstaande figuren wordt per inkoopkanaal een overzicht gegeven van het percen
tage respondenten dat via dat kanaal inkoopt (onderste balk). Bovendien is per inkoopka
naal het gemiddelde omzetaandeel van alle importeurs weergegeven (bovenste balk). De
omzetpercentages komen gezamenlijk op 100% uit. De omzetaandelen zijn ongewogen
data. In figuur 2.1 worden de inkoopkanalen van snijbloemen weergegeven. In figuur 2.2
en 2.3 staan de inkoopkanalen van importeurs van groene en bloeiende potplanten.
Figuur 2.1

Leveranciers van snijbloemen (basis: n = 108)

Nederlandse exporteur
direct bij Italiaanse kweker
groothandel niet op
groothandelsmarkt __
leveranciers uit andere landen
afzetcooperatie
groothandel op groothandelsmarkt
anders
eigen teelt
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—r~
60

I

70

80

90

100

De Nederlandse exporteur wordt niet alleen door de meeste respondenten genoemd als
inkoopkanaal voor snijbloemen, maar vertegenwoordigt ook het hoogste percentage van
de omzet (36%). Italiaanse kwekers worden ook door veel respondenten genoemd als
inkoopkanaal, maar van dit inkoopkanaal is het omzetaandeel lager (16%) dan dat van
Nederland. Het omzetaandeel van de niet op de groothandelsmarkt actieve groothandel is
ongeveer gelijk aan het omzetaandeel van de Italiaanse kwekers. Wel kopen minder
importeurs via de groothandel in. De eigen produktie van snijbloemen is zeer gering.
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Figuur 2.2

Leveranciers van groene potplanten (basis: n = 130)

Nederlandse exporteur
direct bij Italiaanse kweker
eigen teeit
GASA
leveranciers uit andere landen
groothandel niet op
groothandelsmarkt _
afzetcooperatie

• omzetaandeel
O % respondenten

groothandel op groothandelsmarkt
anders

r

80

~r
90

Als leveranciers van groene potplanten worden de Nederlandse exporteur en de Italiaanse
kweker het meest genoemd, gevolgd door eigen teelt. De Nederlandse exporteur, de
Italiaanse kweker en de eigen teelt hebben de grootste aandelen in de omzet (respectieve
lijk 38%, 25% en 20%). Het omzetaandeel van de andere inkoopkanalen is beperkt. De
groothandel neemt een zeer geringe positie in.
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Figuur 2.3

Leveranciers van bloeiende potplanten (basis: n = 130)

Nederlandse exporteur
direct bij Italiaanse kweker
eigen teelt
leveranciers uit andere landen
GASA
groothandel niet op
groothandelsmarkt
afzetcooperatie
groothandel op groothandelsmarkt
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De Nederlandse exporteur vertegenwoordigt ook ten aanzien van bloeiende potplanten het
grootste omzetaandeel (39%). De directe aankoop bij Italiaanse telers, de eigen teelt en
leveranciers uit andere landen worden respectievelijk door ongeveer 80%, 50% en nog
eens 50% van de respondenten genoemd. Italiaanse producenten en eigen teelt vertegen
woordigen ieder meer dan 20% van de omzet. Het omzetaandeel van leveranciers uit
andere landen bedraagt iets minder dan 10%. Ook bij de bloeiende potplanten neemt de
GASA een geringe positie in met een vijfde plaats.
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2.2

Aantal leveranciers, bezoek- en leveringsfrequentie

2.2.1

Aantal leveranciers

De respondenten is gevraagd aan te geven hoeveel Nederlandse en hoeveel Italiaanse
leveranciers zij hebben. In de tabellen 2.1 en 2.2 wordt per produktgroep een overzicht
gegeven van de aantallen leveranciers.
Tabel 2.1
aantal

Aantal Nederlandse leveranciers per produktgroep
snijbloemen
(n=108)

1
2
3
4
5
6-15
meer dan 15
geen

Totaal

totaal
potplanten
(n= 130)

%

%

50
35
6
2
2
2
3

52
23
13
4
1
3
2
3

100

100

-

Ongeveer de helft van de importeurs heeft één Nederlandse leverancier. De meeste
anderen hebben twee of drie Nederlandse leveranciers.
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Tabel 2.2

Aantal Italiaanse leveranciers per produktgroep

aantal

snijbloemen
(n= 108)

1
2
3
4
5
6 - 10
11 - 15
meer dan 15
geen
weet niet/geen opgave

Totaal

totaal
potplanten
(n=130)

%

%

1
4
7
5
7
25
5
33
6
6

2
6
3
6
8
29
8
34
3
1

99*

100

afrondingsverschil
De importeurs hebben meer Italiaanse dan Nederlandse leveranciers. Een derde van de
importeurs heeft zelfs meer dan 15 Italiaanse leveranciers.
De produktgroepen snijbloemen en potplanten geven hetzelfde beeld.
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2.2.2

Aantal leveringen per week

De respondenten is gevraagd aan te geven hoeveel keer per week zij door de Nederlandse
en Italiaanse leveranciers worden geleverd. Bij de respondenten die meer dan één leveran
cier hebben, is gevraagd naar de grootste leverancier van dat land. In tabel 2.3 worden
de aantallen leveringen van de Nederlandse leveranciers weergegeven en in tabel 2.4 de
leveringen van de Italiaanse leveranciers.
Tabel 2.3

Afname per week bij de (grootste) Nederlandse
leverancier

aantal keer per week

snijbloemen
(n=108)

minder dan 1 keer
1 keer
2 keer
3 keer
4 keer
meer dan 4 keer
geen grootste leverancier

Totaal

potplanten
(n=130)

%

%

32
34
22
7
1
3

27
55
6
2
1
3
3

99*

97*

* afrondingsverschil
Ongeveer 90% van de snijbloemenimporteurs nemen één tot drie keer per week snijbloe
men af bij hun (grootste) Nederlandse leverancier. De importeurs van potplanten worden
minder vaak beleverd: ongeveer 80% neemt één keer per week of minder vaak potplanten
af van de (grootste) Nederlandse leverancier.

14

Tabel 2.4

Afname per week by de (grootste) Italiaanse leverancier

aantal keer per week

snijbloemen
(n=108)

minder dan 1 keer
1 keer
2 keer
3 keer
4 keer
5 keer of meer
geen (grootste) leverancier
hangt van de markt af
weet niet/geen opgave

Totaal

potplanten
(n=130)

%

%

7
24
23
15
21
9
3

35
41
9
5

102*

100

2
3
2
3

Een importeur van snijbloemen neemt gemiddeld drie keer per week snijbloemen af bij
zijn (grootste) Italiaanse leverancier. Een redelijk aantal importeurs ontvangt vrijwel
iedere dag snijbloemen. Voor de importeurs van potplanten ligt het aantal leveringen
aanmerkelijk lager: 76% koopt eenmaal per week of minder vaak potplanten in bij de
grootste Italiaanse leverancier.
De Italiaanse leveranciers leveren gemiddeld vaker dan de Nederlandse leveranciers.
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2.3

Handelsrelatie met leveranciers

Met betrekking tot de inkoop van snijbloemen en potplanten is tot slot aan de respon
denten gevraagd hoe lang zij al produkten betrekken van de (grootste) Nederlandse
leverancier en van de (grootste) Italiaanse leverancier. In de onderstaande tabellen
worden per produktgroep de percentages importeurs getoond. Tabel 2.5 heeft betrekking
op de handelsrelatie met de (grootste) Nederlandse leverancier; tabel 2.6 heeft betrekking
op de relatie met de (grootste) Italiaanse leverancier.
Tabel 2.5

Duur handelsrelatie met de (grootste) Nederlandse
leverancier

aantal jaar

snijbloemen
(n=108)

minder dan een jaar
1 - 5 jaar
6 - 1 0 jaar
1 1 - 1 5 jaar
16 - 20 jaar
21 - 25 jaar
meer dan 25 jaar
weet niet/geen antwoord/
geen belangrijkste leverancier

Totaal

potplanten
(n= 130)

%

%

1
37
31
12
6
4
6

2
38
30
17
8
1
1

3

3

99*

100

afrondingsverschil
Voor ongeveer een derde van de importeurs bestaat de relatie relatief kort (1 tot 5 jaar).
Daarnaast heeft ongeveer een derde een relatie van 6 tot 10 jaar. Langdurige relaties
bestaan relatief weinig.
Aan de snijboemenimporteurs is tevens gevraagd hoe lang zij al snijbloemen uit Neder
land betrekken. De verdeling is als volgt: tot en met 5 jaar 25%, 6-10 jaar 33%, 11-15
jaar 14%, 16-20 jaar 11% en langer dan 20 jaar 16%. De relaties met Hollandse leveran
ciers in het algemeen bestaan iets langer dan de relaties met de huidige leveranciers.
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Tabel 2.6

Duur handelsrelatie met de (grootste) Italiaanse leverancier

aantal jaar

snijbloemen
(n= 108)

minder dan een jaar
I - 5jaar
6-10 jaar
I I - 1 5 jaar
16 - 20 jaar
21-25 jaar
meer dan 25 jaar
weet niet/geen antwoord
geen belangrijkste leverancier

Totaal

potplanten
(n=130)

%

%

-

2

18
27
11
15
1
16
2
10

28
28
16
8
6
8
2
2

100

100

De duur van de relaties met de Italiaanse leveranciers geven een soortgelijk beeld als de
relaties met de Nederlandse leveranciers. Wel is het aantal korte relaties (1 tot 5 jaar) bij
de Italiaanse snijbloemenimporteurs lager dan bij de Nederlandse leveranciers.
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Keuze, beoordeling en image van leveranciers

In dit hoofdstuk staat de beoordeling van Nederlandse en Italiaanse leveranciers van bloe
men en potplanten centraal. De eerste paragraaf gaat over de criteria die importeurs
hanteren bij de keuze van leveranciers van bloemen en potplanten. De tweede paragraaf
gaat in op de beoordeling van de leveranciers op grond van een aantal service-aspecten.
In de derde en vierde paragraaf worden de totaaloordelen en imagoprofielen van Neder
landse en Italiaanse leveranciers behandeld.

3.1

Redenen voor keuze leverancier

Om inzicht te krijgen in de criteria die Italiaanse importeurs hanteren bij de keuze van
een leverancier is de respondenten eerst gevraagd aan te geven waarom zij hun Neder
landse leverancier gekozen hebben en daarna waarom zij hun Italiaanse leverancier
gekozen hebben. Gevraagd is telkens de drie belangrijkste redenen te noemen. De
aspecten zijn spontaan gevraagd. Indien een importeur produkten betrekt van meer dan
één Nederlandse of Italiaanse leverancier is gevraagd waarom hij voor de grootste
leverancier gekozen heeft.
In tabel 3.1 en tabel 3.2 worden de keuzecriteria voor de Nederlandse en voor de
Italiaanse leverancier weergegeven.
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Tabel 3.1

Redenen voor de keuze van de (grootste) Nederlandse leverancier
(meerdere antwoorden mogelijk)

reden

snijbloemen
(n=108)

kwaliteit
betrouwbaarheid/professionaliteit
prijs
stiptheid bestellingen
breed assortiment
efficiënte organisatie
goede persoonlijke contacten
snelheid bestellingen
kwaliteit/prijs-verhouding
versheid
overige redenen
geen leverancier

potplanten
(n= 130)

%

%

54
40
38
19
17

55
29
40
15
34
26

16

12

13

13
5
1

22

7
6
19
3

22
3

Voor de keuze van potplanten- ai snijbloemenleveranciers uit Nederland worden veelal
dezelfde criteria gehanteerd. 'Kwaliteit van het produkt', 'prijs' en 'betrouwbaarheid/pro
fessionaliteit' behoren in beide produktcategorieën tot de belangrijkste keuzecriteria. Bij
de keuze van een Nederlandse potplantenleverancier speelt ook de breedte van het assorti
ment sterk mee. In de categorie 'overige redenen' zijn onder andere opgenomen:
heeft bloemen uit de hele wereld
het hele jaar door verkrijgbaar
goede betalingsmogelijkheden
elke dag te bestellen
exclusieve planten
uit gewoonte
goede omverpakking
levert ook kleine hoeveelheden
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Tabel 3.2

Redenen voor de keuze van de (grootste) Italiaanse
leverancier

reden

snijbloemen
(n= 108)

kwaliteit
prijs
betrouwbaarheid/professionaliteit
goede persoonlijke contact
stiptheid bestellingen
versheid
breed assortiment
efficiënte organisatie
gemakkelijk want dichtbij
kwaliteit/prijs-verhouding
snelheid bestellingen
overige redenen
geen leverancier

potplanten
(n= 130)

%

%

51
42
30
12
12
11
11
10
9
6
5
20
10

62
52
26
8
5
-

11
10
10
6
7
26
5

Voor de keuze van Italiaanse potplanten- en snijbloemenleveranciers worden veelal
dezelfde criteria gehanteerd als bij de keuze van een Hollandse leverancier. Kwaliteit van
het produkt, prijs en betrouwbaarheid/professionaliteit behoren ook hier tot de belangrijk
ste keuzecriteria.
Als gekeken wordt naar de redenen die het vaakst zijn genoemd, dan blijkt dat bij de
keuze voor een leverancier uit verschillende landen veelal dezelfde criteria worden
gehanteerd. De kwaliteit is het belangrijkste criterium, gevolgd door prijs en betrouw
baarheid.
De Nederlandse leverancier wordt in vergelijking tot de Italiaanse producenten meer
gekozen vanwege het brede assortiment (vooral bij potplanten), efficiënte organisatie
(vooral bij potplanten) en stiptheid van bestellingen. De Italiaanse producent wordt in
vergelijking met de Nederlandse met name gewaardeerd vanwege de prijs (vooral bij
potplanten).
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3.2

Beoordeling van Nederlandse leveranciers op service aspec
ten

Aan de respondenten is een aantal service-aspecten voorgelegd. De respondenten is
gevraagd aan te geven welke van deze aspecten op dit moment door hun (grootste)
Nederlandse leverancier worden verzorgd. In tabel 3.3 worden de service-aspecten ge
toond met daarbij per produktgroep de percentages importeurs waarvoor een bepaald
aspect wordt verzorgd.
Tabel 3.3

Service op dit moment verzorgd door (grootste) Nederlandse leve
rancier

aspecten

snijbloemen
(n= 108)

mondelinge informatieverstrekking
assortimentslijsten
door mij gewenste verpakking
duidelijke vermelding van produktnamen
barcodes op verpakking
duidelijke vermelding van herkomstlanden
bemonsteren nieuwe produkten
folders/boekjes met verzorgingstips
samenstellen boeketten
omverpakken verkoopeenheden
organiseren designshows
niets van dit alles

potplanten
(n= 130)

%

%

68
49
47
46
33
29
28
26
19
14
11
9

75
52
44
42
14
11
30
22
-

7

De service van de Nederlandse leverancier richt zich vooral op mondelinge informatie
voorziening. Daarnaast verzorgen ongeveer de helft van de Nederlandse leveranciers
assortimentslijsten, gewenste verpakkingen en vermelding van produktnamen.
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Om meer inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde die Nederlandse leveranciers
zouden kunnen geven aan Italiaanse importeurs is de respondenten ook gevraagd om aan
te geven welke punten de (grootste) Nederlandse leverancier iets zou kunnen verbeteren.
Deze punten zijn vermeld in tabel 3.4.
Tabel 3.4

Gewenste verbeteringen in de service verzorgd door
(grootste) Nederlandse leverancier

aspecten

snijbloemen
(n=108)

geen wensen
prijs
verbeteringen produktkwaliteit
(zorg voor) de verpakking
betere leveringstijden
boekjes en folders verstrekken
meer informatie
alleen doen wat wordt gevraagd
overige
weet niet/geen antwoord

potplanten
(n= 130)

%

%

34
26
12
6
6
6
6
2
25
1

29
17
16
5
5
1
5
6
36
1

Ongeveer een derde van de importeurs kan geen specifieke punten noemen die de Neder
landse leverancier zou kunnen verbeteren. Het belangrijkste punt dat anderen noemen is
het verlagen van de prijzen. Daarnaast noemt ongeveer 15% van de importeurs het
verbeteren van de produktkwaliteit. De categorie 'overige' omvat onder andere het
aanbrengen van barcodes op de verpakking, betere persoonlijke verhoudingen, nieuwe
betalingsmogelijkheden, betere kwaliteit/prijs-verhouding, verbreding van het assortiment,
verzorgingstips bijsluiten, snellere leveringen, een betere organisatie en een correctere op
stelling.
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3.3

Image en performance van leveranciers

Bij de bepaling van het imago en de performance van een organisatie, in dit geval de
(grootste) leveranciers van bloemen en potplanten, worden de volgende stappen gevolgd:
a)

Bepaling van een overall-oordeel. Bij dit onderzoek is een 100-puntsschaal gehan
teerd, waarbij geldt dat hoe hoger het cijfer, hoe hoger het oordeel over een leve
rancier.

b)

Beoordeling van een leverancier aan de hand van stellingen. Bij dit onderzoek
dienden de respondenten bij 20 stellingen op een 5-puntsschaal aan te geven in
hoeverre zij het met deze stellingen eens zijn.

c)

Statistische analyses. Door middel van een regressie-analyse kunnen de aspecten met
de sterkste samenhang worden onderzocht tussen de scores op de stellingen en de
totaalwaardering.

Hieronder wordt het totaaloordeel besproken dat de Italiaanse importeurs hebben gegeven
over de (grootste) Nederlandse, respectievelijk de Italiaanse leverancier (a). In de volgen
de paragraaf komen de scores op de stellingen aan bod (b). In de laatste paragraaf wor
den de resultaten van de statistische analyses beschreven (c).
De respondenten is gevraagd met een cijfer tussen de 1 en de 100 aan te geven hoe zij
hun (grootste) Nederlandse, respectievelijk Italiaanse leverancier beoordelen. Hierbij geldt
dat hoe lager of hoger het cijfer is, hoe lager of hoger het oordeel is. Tabel 3.5 geeft per
produktgroep een overzicht van de gegeven cijfers.
Tabel 3.5

Totaaloordeel (grootste) Nederlandse leverancier
(schaal 1 -100)
snijbloemen
(n=108)

lager dan of gelijk aan 60
61 - 70
71 - 80
81 - 100
weet niet/geen opgave

Totaal

groene
potplanten
(n= 130)

%

%

18
18
31
29
4

14
19
37
27
3

100

100

Het merendeel van de Italiaanse importeurs oordeelt gunstig tot zeer gunstig over hun
(grootste) Nederlandse leveranciers. De importeurs van snijbloemen geven een gemiddeld
cijfer van 77 aan hun (grootste) Nederlandse leverancier. Importeurs van groene planten
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geven een gemiddeld cijfer van 76 aan hun (grootste) Nederlandse leverancier.
Indien een cijfer lager dan of gelijk aan 60 als een onvoldoende wordt beschouwd, dan is
18% van de importeurs van snijbloemen ontevreden over hun (grootste) Nederlandse
leverancier. Voor potplanten ligt dit percentage op 14%.
Tabel 3.6 geeft de waardering van de Italiaanse leveranciers weer.
Tabel 3.6

Totaaloordeel (grootste) Italiaanse leverancier
(schaal 1 -100)
snijbloemen
(n=108)

lager dan of gelijk aan 60
61 - 70
71 - 80
81 - 100
weet niet/geen mening

Totaal

groene
potplanten
(n=130)

%

%

32
16
26
16
10

42
18
22
14
4

100

100

Het gemiddelde cijfer voor Italiaanse leveranciers van snijbloemen is 71. Voor Italiaanse
leveranciers van groene potplanten bedraagt het gemiddelde cijfer 66.
Indien een cijfer lager dan 60 als een onvoldoende wordt beschouwd, dan is 32% van de
importeurs van snijbloemen ontevreden over hun (grootste) Italiaanse leverancier. Voor
potplanten ligt dit percentage op 42%.
Bij vergelijking van de resultaten uit de tabellen 3.5 en 3.6 blijkt dat de (grootste) Itali
aanse leveranciers gemiddeld een lager oordeel krijgen dan hun Nederlandse collega's.
Het percentage ontevredenen is bij de Italiaanse leveranciers aanzienlijk hoger.
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3.4

Imagoprofiel leveranciers

Er is ook gekeken in hoeverre Nederlandse en Italiaanse leveranciers scoren op deelas
pecten. Deze deelaspecten, ook wel image-componenten genoemd, zijn aan de responden
ten in de vorm van 20 stellingen voorgelegd, waarbij hun is gevraagd aan de hand van
een 5-puntsschaal aan te geven in hoeverre zij het met deze stellingen eens zijn. De
respondenten konden kiezen uit de volgende vijf antwoordmogelijkheden:
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

volledig mee oneens
grotendeels mee oneens
er tussen in
grotendeels mee eens
volledig mee eens

In de hiernavolgende subparagrafen wordt per produktgroep de beoordeling van Neder
landse en Italiaanse leveranciers besproken. In paragraaf 3.4.1 zijn de scores van de
snijbloemenleveranciers weergegeven en in paragraaf 3.4.2 de scores van de groene
potplantenleveranciers.
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3.4.1

Beoordeling leveranciers van snijbloemen

In figuur 3.1 worden de gemiddelde scores op de stellingen weergegeven voor de (groot
ste) Nederlandse (onderste balk) en de (grootste) Italiaanse leverancier (bovenste balk)
van snijbloemen. Bij de interpretatie van de getoonde scores dient te worden gezegd dat
er zowel 'positief als 'negatief geformuleerde stellingen zijn. De stellingen zijn gesor
teerd op de beoordeling van de Nederlandse leverancier.
Figuur 3.1

zeer breed assortiment

Gemiddelde beoordeling van de (grootste) Nederlandse en Italiaanse
leverancier van snijbloemen op een 5-puntsschaal (basis: n=108)
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Gemiddeld wordt de Nederlandse leverancier zeer positief beoordeeld. De Nederlandse
leverancier wordt vooral getypeerd als iemand die 'een zeer breed (90% mee eens) en
diep assortiment (88%) levert', 'het hele jaar door alle gewenste produkten levert (87%)'
en 'goede kwaliteit levert (85%)'. Daarnaast zijn de leveringsvoorwaarden goed (83%
mee eens), wordt er snel geleverd (79%) en is de Nederlandse leverancier betrouwbaar
(77 %) en luistert hij goed (73 %). Met de uitspraak 'de kwaliteit van de produkten is de
afgelopen jaren afgenomen' is 28% van de respondenten het eens, terwijl 60% het er mee
oneens is.
Alleen op het aspect 'mijn leverancier geeft mij in voldoende mate door middel van foto's
of ander toonmateriaal inzicht in zijn bestaande assortiment', scoort de Nederlandse
leverancier laag (47% mee oneens). De Italiaanse leverancier wordt op dit punt echter
nog lager beoordeeld (59% mee oneens). Op het aspect 'ik krijg onvoldoende informatie
van mijn leverancier over nieuwe variëteiten', zegt ongeveer een derde het wat betreft de
Nederlandse leverancier eens te zijn met dit aspect.
Op de volgende punten komt de Nederlandse leverancier er beter uit dan de Italiaanse
leverancier: 'een zeer breed en diep assortiment', 'gewenste produkten het hele jaar door
verkrijgbaar', 'voldoende informatie' en 'uniformiteit'. Op het punt 'mijn leverancier
onderscheidt zich van leveranciers uit andere landen door een lage prijs' komt de Italiaan
se leverancier er beter uit.
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3.4.2

Beoordeling van leveranciers van groene potplanten

In figuur 3.2 worden de gemiddelde scores op de stellingen weergegeven voor de beoor
deling van de (grootste) Nederlandse (onderste balk) en de (grootste) Italiaanse leve
rancier (bovenste balk) van groene potplanten. Bij de interpretatie van de getoonde
scores dient te worden gezegd dat er zowel 'positief geformuleerde stellingen, als 'nega
tief geformuleerde stellingen zijn. De stellingen zijn gesorteerd op de beoordeling van de
Nederlandse leverancier.
Figuur 3.2

Beoordeling van de (grootste) Nederlandse en Italiaanse
leverancier van groene potplanten op een 5-puntsschaal (basis: n=130)
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In het algemeen wordt de Nederlandse leverancier positief beoordeeld. De Nederlandse
leverancier wordt vooral getypeerd als iemand die 'een zeer breed (88% mee eens) en
diep assortiment (83%) levert', 'onder goede leveringsvoorwaarden levert (87%)' en 'snel
levert (86%)'. Daarnaast levert hij goede kwaliteit (80% mee eens) en luistert hij goed
(77%).
Alleen op het aspect 'mijn leverancier geeft mij in voldoende mate door middel van foto's
of ander toonmateriaal inzicht in zijn bestaande assortiment', scoort de Nederlandse
leverancier laag (50% mee oneens). De Italiaanse leverancier wordt op dit punt echter
nog lager beoordeeld (60%). Op het aspect 'ik krijg onvoldoende informatie van mijn
leverancier over nieuwe variëteiten', zegt ongeveer een derde het wat betreft de Neder
landse leverancier eens te zijn.
Op de volgende punten komt de Nederlandse leverancier er beter uit dan de Italiaanse
leverancier: 'een zeer breed en diep assortiment', 'goede leveringsvoorwaarden', 'snelle
levering', 'betrouwbaar' en 'uniformiteit'. Op de punten 'mijn leverancier onderscheidt
zich van leveranciers uit andere landen door een lage prijs' komt de Italiaanse leverancier
er beter uit.

3.5

Statistische analyses

In de vorige paragrafen is zowel de waardering van de leveranciers als totaal, als een
beoordeling op deelaspecten weergegeven. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de
mate waarin de verschillende aspecten bijdragen aan de oordeelsvorming van een leveran
cier. Hiertoe is een regressie-analyse uitgevoerd op de deelaspecten en de overall-waarde
ring van de Nederlandse leverancier. Een regressie-analyse geeft een volgorde van
belangrijkheid weer van verschillende aspecten die significant bijdragen aan het totaaloor
deel.
Op basis van een regressie-analyse kan niet zonder meer geconcludeerd worden dat de
overige aspecten niet van belang zijn bij oordeelsvorming. Veel aspecten correleren
namelijk ook weer onderling. Om de samenhang tussen deelaspecten te bepalen, is een
factoranalyse gedraaid. Een factoranalyse geeft aan welke aspecten met elkaar samenhan
gen en welke achterliggende dimensies er achter de deelaspecten zijn waar te nemen.
Groene potplanten

Uit de regressie-analyse komen in volgorde van belangrijkheid de volgende negen aspec
ten naar voren (37% verklaarde variantie):
goede kwaliteit (aspect 17)
luistert goed naar me (aspect 11)
prijs/kwaliteit-verhouding (aspect 1)
kwaliteit is afgelopen 2 jaar afgenomen (aspect 20)
breed assortiment (aspect 4)
inzicht in assortiment door toonmateriaal (aspect 16)
persoonlijk contact (aspect 9)
kennis over assortiment (aspect 14)
snelle levering (aspect 2)
Uit de factoranalyse zijn vijf factoren/dimensies naar voren gekomen. Hieronder staan
deze weergegeven met de hoogst ladende aspecten (factorscore > 0,5) per factor. Tussen
haakjes staan de percentages verklaarde variantie. '
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Factor 1: service (17%)
goede leveringsvoorwaarden
breed assortiment
snelle levering
diep assortiment
betrouwbaar

factorscore
0,80
0,76
0,71
0,71
0,54

Factor 2: leveringsaspecten (14%)
factorscore
levering zonder schade
afhandeling klachten
pot/plant-verhouding
uniformiteit

0,77
0,73
0,58
0,53

Factor 3: prys (9%)
ik koop vooral op prijs in
leverancier onderscheidt zich door lage prijs 0,80

factorscore
0,83

Factor 4: persoonlijke relatie (9%)
factorscore
0,72
0,68

flexibiliteit
persoonlijk contact
Factor 5: kennis aangeboden assortiment (8%)

factorscore
inzicht in assortiment d.m.v. toonmateriaal
informatie over nieuwe variëteiten
kennis aangeboden assortiment

0,77
0,61
0,50

Snijbloemen

Uit de regressie-analyse van de snijbloemen komen in volgorde van belangrijkheid de
volgende vier aspecten naar voren (23% verklaarde variantie):
goede kwaliteit (aspect 17)
inzicht in assortiment door toonmateriaal (aspect 16)
breed assortiment (aspect 4)
prijs/kwaliteit-verhouding (aspect 1)
Het aspect 'goede kwaliteit' beïnvloedt bij de snijbloemen in zeer sterke mate het totaal
oordeel. De andere drie aspecten dragen in mindere mate bij aan de oordeelsvorming.

Bij de snijbloemen komen vier relevante factoren/dimensies uit de factoranalyse naar
voren. Hieronder worden de factoren weergegeven met daarbij de hoogst ladende aspec
ten (factorscore > 0,5) per factor. Tussen haakjes staat weer de verklaarde variantie.

Factor 1: levering (11%)
factorscore
snelle levering
goede leveringsvoorwaarden

0,87
0,87
30

Factor 2: service (11%)
factorscore
0,84

afhandelen klachten
luistert goed
flexibiliteit
goede kwaliteit

0,68

0,57
0,52

Factor 3: betrouwbaarheid (10%)
factorscore
levering zonder transportschade
jaarrond levering gewenste produkten
betrouwbaar

0,69
0,64
0,59

Factor 4: assortiment (10%)
breed assortiment
diep assortiment

factorscore
0,91
0,84

Sterke en zwakke punten Nederland

In het volgende overzicht is weergegeven op welke belangrijke aspecten de Italiaanse
importeurs de Nederlandse leveranciers positief dan wel negatief beoordelen. Hiertoe is
het percentage ontevreden importeurs bepaald (% mee oneens bij positief geformuleerde
stellingen en % mee eens bij negatief geformuleerde stellingen). Een algemene norm is
dat als meer dan 15% van de importeurs ontevreden is, dit als zwak punt gezien kan
worden.
Groene potplanten

Aspecten die in hoge mate belangrijk zijn en waarover een relatief laag percentage
importeurs ontevreden is (sterke punten van Nederland), zijn:
breed assortiment (3 % ontevreden importeurs)
goede kwaliteit (4% ontevreden importeurs)
snelle levering (4% ontevreden importeurs)
luistert goed (7 % ontevreden)
goede prijs/kwaliteit-verhouding (9% ontevreden importeurs)
goede kennis van aangeboden assortiment (12% ontevreden importeurs)

Aspecten die in hoge mate belangrijk zijn en waarover een relatief hoog percentage
importeurs ontevreden is (zwakke punten van Nederland), zijn:
inzicht in assortiment door toonmateriaal (50% ontevreden importeurs)
voldoende persoonlijk contact (25 % ontevreden importeurs)
kwaliteit is afgelopen 2 jaar afgenomen (23 % ontevreden importeurs)
Ten aanzien van deze zwakke punten zal gezocht moeten worden naar mogelijke verbete
ringen. Het belangrijkste zwakke punt is dat de leveranciers onvoldoende inzicht geven in
het gevoerde assortiment door middel van foto's of ander toonmateriaal. In het algemeen
beoordelen de Italiaanse importeurs de kwaliteit van de Nederlandse produkten goed,
maar toch heeft 23 % van de importeurs de afgelopen twee jaar een afname in de kwaliteit
gesignaleerd.
Snijbloemen
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Aspecten die in hoge mate belangrijk zijn en waarover een relatief laag percentage
importeurs ontevreden is (sterke punten van Nederland), zijn:
goede kwaliteit (1 % ontevreden importeurs)
zeer breed assortiment (1 % ontevreden importeurs)
goede prijs/kwaliteit-verhouding (11 % ontevreden importeurs)
Aspecten die in hoge mate belangrijk zijn en waarover een relatief hoog percentage
importeurs ontevreden is (zwakke punten van Nederland), zijn:
inzicht in assortiment door toonmateriaal (47 % ontevreden importeurs)
Door meer inzicht te geven in het gevoerde assortiment door middel van foto's en ander
toonmateriaal, zouden de Nederlandse snijbloemenleveranciers het totaaloordeel kunnen
verbeteren.
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4

Beoordeling en belang herkomstlanden

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beoordeling van Nederland en een aantal andere
landen als producenten van snijbloemen en potplanten. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met een sterkte/zwakte-analyse van Nederland als herkomstland.

4.1

Herkomstlanden

In deze paragraaf wordt weergegeven in hoeverre de importeurs snijbloemen, groene
potplanten en bloeiende potplanten uit verschillende herkomstlanden in het assortiment
hebben. Tevens wordt het omzetaandeel van de verschillende landen gegeven. In de
onderstaande figuren wordt per land een overzicht gegeven van het percentage responden
ten dat bloemen of potplanten uit de verschillende landen inkoopt (onderste balk). Boven
dien is per land het gemiddelde omzetaandeel van alle importeurs weergegeven (bovenste
balk). De omzetaandelen zijn ongewogen data. In figuur 4.1 worden de herkomstlanden
van snijbloemen weergegeven, in figuur 4.2 de herkomstlanden van groene potplanten en
in figuur 4.3 de herkomstlanden van bloeiende potplanten.
Figuur 4.1

Herkomstlanden van snijbloemen (basis: n = 108)
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Nederland en Italië worden door respectievelijk 99 % en 93 % van de importeurs genoemd
als herkomstland voor snijbloemen. Het omzetaandeel van Italiaanse snijbloemen is echter
iets groter dan het omzetaandeel van snijbloemen uit Nederland: 44% tegenover 39% van
de omzet. Thailand en Colombia worden weliswaar door respectievelijk 70% en 60% van
de importeurs genoemd als herkomstland, maar het omzetaandeel van deze landen is
beperkt (respectievelijk 6% en 5%).
Figuur 4.2

Herkomstlanden van groene potplanten
(basis: n = 130)

5

Nederland

Italie

Belgie

Andere landen

5

s

P
5

E

\

H omzetaandeel
D % respondenten

Spanje

—I—
10

20

30

40

50

60

70

—I—
80

—I—
90

100

Nederland en Italië worden door respectievelijk 98 % en 96 % van de importeurs genoemd
als inkoopland van groene potplanten. Het omzetaandeel van Nederlandse groene potplan
ten is echter iets groter dan het omzetaandeel van groene potplanten uit Italië: 48%
tegenover 43 % voor groene potplanten uit Italië. België en 'andere landen' worden welis
waar beide door 35% importeurs genoemd, maar het omzetaandeel van deze landen is
beperkt (respectievelijk 5% en 4%).
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Figuur 4.3

Herkomstlanden van bloeiende potplanten
(basis: n = 130)
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Nederland en Italië worden door respectievelijk 88% en 94% van de importeurs genoemd
als herkomstland van bloeiende potplanten. Het omzetaandeel van Nederlandse bloeiende
potplanten en van bloeiende potplanten uit Italië is gelijk (respectievelijk 38 % tegenover
37%). Denemarken en België worden weliswaar door respectievelijk 45% en 42% van de
importeurs genoemd als inkoopland, maar het omzetaandeel van deze landen is beperkt
(respectievelijk 9% en 7%).
Het marktaandeel van Nederlandse en Italiaanse produkten ligt bij alle drie de produktgroepen ongeveer gelijk. Italië heeft bij snijbloemen en potplanten een iets groter markt
aandeel. Een redelijk aantal importeurs betrekt ook snijbloemen en potplanten uit andere
landen, maar het marktaandeel van deze landen is gering.

35

4.2

Beoordeling herkomstlanden

De Italiaanse importeurs is gevraagd met een cijfer van 1 tot en met 100 aan te geven hoe
zij een aantal herkomstlanden waarderen. Des te hoger het cijfer, des te gunstiger het
oordeel. De volgende herkomstlanden zijn daarbij beoordeeld.
Snijbloemen

Potplanten

Italië
Colombia
Thailand
Nederland

-

Italië
Spanje
België
Nederland

In tabel 4.1 wordt per produktieland de waardering gegeven. Kolom 1 geeft het gemiddel
de cijfer die importeurs van snijbloemen aan de diverse herkomstlanden hebben gegeven.
Kolom 2 en 3 geven de gemiddelde cijfers van respectievelijk groene- en bloeiendepotplanten herkomstlanden.
Tabel 4.1
produktieland

Waardering produktielanden (schaal 1 -100)
gem. cijfer
snijbloemen
(n=108)

Nederland
Thailand
Colombia
Italië
België

81
64
54
67
-

gem. cijfer
groene
potplanten
(n= 130)

gem. cijfer
bloeiende
potplanten
(n=130)

77

78

66
61

66
65

De beoordeling van de Spaanse potplanten is niet weergegeven in de tabel, omdat drie
kwart van de importeurs daarover geen oordeel kon geven.
Uit de gemiddelde cijfers valt af te leiden dat Nederland bij alle produktgroepen de
hoogste gemiddelde waardering krijgt.

36

4.3

Sterkte/zwakte-analyse van Nederland

De respondenten is gevraagd drie aspecten te noemen waarin Nederland zich als her
komstland van snijbloemen en groene potplanten in positieve en negatieve zin onder
scheidt van andere produktielanden. In tabel 4.2 wordt per produktgroep een overzicht
gegeven.
Tabel 4.2

Positieve onderscheidende aspecten voor Nederland als herkomstland
(meerdere antwoorden mogelijk)

aspecten

snijbloemen
(n=108)

groot assortiment
kwaliteit
stipte levering
jaarrond levering
prijs
verkrijgbaarheid
degelijk/betrouwbaar
service
overige aspecten

groene
potplanten
(n= 130)

%

%

74
66
31
25
23
22
19
3
8

70
52
39
30
25
24
27
4
21

De Italiaanse importeurs noemen vooral een 'groot assortiment' en 'kwaliteit' als aspecten
waarop Nederland zich in positieve zin onderscheidt van andere landen. Daarnaast wor
den ook de volgende aspecten vaak genoemd: stipte levering, jaarrond levering, prijs,
verkrijgbaarheid en degelijkheid/betrouwbaarheid. De categorie 'overige aspecten' bij
groene potplanten omvat onder andere 'organisatie in het algemeen', 'kwaliteit van de
verpakking' en 'uniformiteit van het produkt'.
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In tabel 4.3 worden de aspecten gegeven waarin Nederland zich als produktieland in
negatieve zin onderscheidt van andere produktielanden.
Tabel 4.3

Negatieve onderscheidende aspecten voor Nederland als herkomstland
(meerdere antwoorden mogelijk)

aspecten

snijbloemen
(n=108)

prijs
kwaliteit verpakkingen
organisatie i/h algemeen
service
kwaliteit
niet-stipte levering
smal assortiment
verkrijgbaarheid
niet-jaarronde levering
niet degelijk/betrouwbaar

39
35
29
15
9
6
2
2
2
1

groene
potplanten
(n=130)

40
18
37
17
18
5
1
4
1
5

De prijs van de Nederlandse bloemen en potplanten is belangrijkste aspect waarop Neder
land zich in negatieve zin onderscheidt van andere landen. Daarnaast laat bij de snijbloe
men 'de kwaliteit van de verpakkingen', 'de organisatie in het algemeen' en 'de service'
nog wel eens te wensen over. Bij groene potplanten worden als negatieve aspecten ge
noemd 'de organisatie in het algemeen', 'de produktkwaliteit', 'de kwaliteit van de
verpakkingen', en 'de service'.

38

Samengevat zijn de aspecten waarin Nederland zich positief dan wel negatief onderscheidt
van andere produktielanden de volgende:
Positief:
groot assortiment
stipte leveringen
jaarrond leveringen
goede verkrijgbaarheid
degelijkheid betrouwbaarheid
Meer positief dan negatief:
kwaliteit
Meer negatief dan positief:
- prijs
service
Negatief:
organisatie in het algemeen
kwaliteit verpakkingen (vooral bij snijbloemen)
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Assortiment

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gevoerde assortiment van importeurs van snij
bloemen, groene- en bloeiende potplanten. Aan de orde komen ontwikkelingen in de
breedte en de diepte van het assortiment en redenen waarom bepaalde produkten uit
bepaalde landen worden betrokken.

5.1

Ontwikkelingen van het assortiment in de breedte en diepte

De respondenten is eerst gevraagd of in hun assortiment het aantal soorten snijbloemen en
groene potplanten (de breedte van het assortiment) in de afgelopen vijf jaar is toege
nomen, afgenomen of gelijk gebleven. Vervolgens is hun hetzelfde gevraagd met betrek
king tot het aantal variëteiten per soort (de diepte van het assortiment).
Importeurs van snijbloemen

Van de 108 importeurs van snijbloemen zeggen 86 respondenten (80%) dat het aantal
soorten snijbloemen in hun assortiment is toegenomen. Afgenomen is het aantal soorten
snijbloemen bij acht importeurs (7%) en het aantal is gelijkgebleven bij 14 importeurs
(13%).
Als redenen van de toename van het aantal soorten in het assortiment worden genoemd:
vraag van de klanten (71 %)
meer keuze op de markt (19%)
betere kwaliteit (16%)
de leverancier wil het (14%)
om betere service te verlenen (7%)
Met betrekking tot het aantal variëteiten per soort, zeggen 78 respondenten (72%) dat het
aantal variëteiten per soort is toegenomen, bij 21 respondenten (19%) is het aantal gelijk
gebleven en bij 9 respondenten (8 %) is het aantal variëteiten afgenomen.
Als redenen voor de toename van het aantal variëteiten per soort geven de importeurs:
vraag van de klanten (64%)
betere kwaliteit (24%)
de leverancier wil het (18%)
meer keuze op de markt (13%)
om betere service te verlenen (5%)

Importeurs van groene potplanten

Van de 130 respondenten die groene potplanten in hun assortiment hebben, zeggen 73
respondenten (56%) dat het aantal soorten groene potplanten in het assortiment is toege
nomen en 26 resjróndenten (20%) geven aan dat het aantal soorten is afgenomen. Bij 31
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respondenten (24%) is het aantal soorten groene potplanten in het assortiment gelijk
gebleven.
Als redenen van de toename van het aantal soorten in het assortiment worden genoemd:
vraag van de klanten (62%)
meer keuze op de markt (19%)
betere kwaliteit (18%)
de leverancier wil het (9%)
om betere service te verlenen (8%)
Met betrekking tot de variëteiten per soort zeggen 78 respondenten dat het aantal variëtei
ten is toegenomen (60%), bij 35 respondenten (27%) is het aantal gelijk gebleven en bij
17 respondenten (13%) is het aantal variëteiten per soort afgenomen.
Als redenen voor de toename van het aantal variëteiten per soort geven de importeurs:
vraag van de klanten (53 %)
meer keuze op de markt (19%)
de leverancier wil het (15%)
betere kwaliteit (14%)
beslissing van het bedrijf (9%)
De belangrijkste reden om een breder assortiment te voeren is de vraag vanuit de klanten.
Opvallend is dat een redelijk aantal importeurs noemt dat 'de leverancier het wil'.

5.2

Assortimentssamenstelling

Aan de Italiaanse importeurs is gevraagd welke ook in Nederland verkrijgbare bloemen
en potplanten speciaal uit Italië worden betrokken, en welke in Italië verkrijgbare soorten
juist weer in Nederland worden ingekocht.
Soorten snijbloemen

In tabel 5.1 worden per snijbloemensoort de aantallen en percentages importeurs weerge
geven die een bepaald soort snijbloem, dat ook in Nederland verkrijgbaar is, in Italië
inkopen. In tabel 5.2 staan de aantallen en de percentages weergegeven van in Nederland
ingekochte snijbloemen die ook in Italië verkrijgbaar zijn.
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Tabel 5.1

In Italië ingekochte snijbloemen die ook in Nederland verkrijgbaar
zijn (n=108)

snijbloemen

n

%

Roos
Anjer
Lelie
Gladiool
Chrysant
Gipskruid
Fresia
Alstroemeria
Bouvardia
Phaelenopsis
Dendrobium
Cymbidium
Hippeastrum
Iris
Anthurium
Gerbera
Tulp

79
68
68
66
55
52
47
44
36
27
20
16
11
9
9
10
8

73
63
63
61
51
48
44
41
33
25
19
15
10
8
8
9
7

De importeurs van snijbloemen noemen de volgende redenen waarom zij een bepaald
soort/bepaalde soorten uit Italië betrekken:
goedkoper (52%)
betere kwaliteit (41%)
verkrijgbaarheid (23%)
overige redenen (15%)
Bij de overige redenen wordt genoemd: betere kwaliteit/prijs-verhouding, gemakkelijker
en snellere levering.
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Tabel 5.2

In Nederland ingekochte snijbloemen die ook in Italië verkrijgbaar
zijn (n=108)

snijbloemen

Roos
Anjer
Lelie
Gladiool
Chrysant
Gipskruid
Fresia
Alstroemeria
Bouvardia
Phaelenopsis
Dendrobium
Cymbidium
Hippeastrum
Iris
Anthurium
Gerbera
Tulp

n

%

59
15
39
13
70
53
63
65
49
54
34

55

81

18
2
67
3
5

14
36
12
65
49
58
60
45
50
31
75
16
2
62
3
5

De importeurs van snijbloemen noemen de volgende redenen waarom zij een bepaald
soort/bepaalde soorten uit Nederland betrekken:
betere kwaliteit (57%)
goedkoper (33%)
verkrijgbaarheid (30%)
breder assortiment (6%)
overige redenen (12%)
Bij overige redenen is genoemd: betere kwaliteit/prijs-verhouding en altijd alles ver
krijgbaar.
Door tabel 5.1 met tabel 5.2 te vergelijken, wordt aangetoond welke snijbloemensoorten
meer in Nederland dan in Italië worden ingekocht en welke soorten meer in Italië dan in
Nederland worden gekocht.
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Meer in Nederland ingekocht (significante verschillen):
Cymbidium
Anthurium
Phaelenopsis
Chrysant
Fresia
Alstroemeria
Meer in Italië ingekocht (significante verschillen):
Anjer
Lelie
Roos
Gladiool
Phaelenopsis, Cymbidium en Anthurium worden vooral in Nederland aangeschaft, terwijl
deze soorten ook in Italië verkrijgbaar zijn. Deze soorten worden in Nederland ingekocht,
omdat men de kwaliteit van het Nederlandse produkt beter vindt. Bovendien is het assorti
ment van Nederlandse producenten groter en de verkrijgbaarheid beter.
Anjers, lelies en gladiolen worden vooral betrokken van Italiaanse producenten, hoewel
ze ook door Nederlandse producenten worden aangeboden. Hieraan liggen vooral prijsoverwegingen ten grondslag. Daarnaast speelt het gemak, de betere kwaliteit/prijs-verhouding en de snellere levering mee.
Produkten die in Italië weinig worden verkocht, zijn: Iris, Gerbera en tulp.
Soorten potplanten

Tabel 5.3 geeft de aantallen en percentages importeurs weer die soorten potplanten in
Italië inkopen, terwijl deze soorten ook in Nederland worden geproduceerd. Tabel 5.4
toont de aantallen en percentages importeurs die soorten potplanten in Nederland kopen,
terwijl ze ook in Italië verkrijgbaar zijn.
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Tabel 5.3

In Italië ingekochte potplanten die ook in Nederland verkrijgbaar zijn
(n=130)

potplanten

Cyclamen
Dieffenbachia
Ficus
Palm
Spathiphyllum
Kaaps viooltje
Krulvaren
Yucca
Begonia
Codiaeum
Bromelia
Hedera (klimop)
Cordyline
Kalanchoë
Philodendron

n

%

89
81
57
57
53
51
45
44
43
41
40
40
33
28
13

68
62
44
44
41
39
34
34
33
32
31
31
25
22
10

De importeurs van potplanten noemen de volgende redenen waarom zij een bepaald
soort/bepaalde soorten betrekken van Italiaanse producenten:
goedkoper (56%)
betere kwaliteit (46%)
verkrijgbaarheid (13%)
langere houdbaarheid (9%)
overige redenen (8%)
De volgende overige redenen zijn genoemd: gemakkelijker, snellere levering en beter
assortiment.
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Tabel 5.4

In Nederland ingekochte potplanten die ook in Italië verkrijgbaar zijn
(n=130)

potplanten

Cyclamen
Dieffenbachia
Ficus
Palm
Spathiphyllum
Kaaps viooltje
Krulvaren
Yucca
Begonia
Codiaeum
Bromelia
Hedera (klimop)
Cordyline
Kalanchoë
Philodendron

n

%

34
46
76
31
73
58
49
71
70
41
56
43
52
72

26

35
58
24
56
44
38
54
54
32
43
33
40
55

De importeurs van potplanten noemen de volgende redenen waarom zij een bepaald
soort/bepaalde soorten bij voorkeur betrekken van Nederlandse producenten:
betere kwaliteit (55 %)
goedkoper(34 %)
verkrijgbaarheid (28%)
breder assortiment (5%)
overige redenen (12%)
De volgende overige redenen zijn genoemd: betere kwaliteit/prijs-verhouding, alles
verkrijgbaar, snellere levering, betere kwaliteit en beter verpakt.
Door tabel 5.3 met tabel 5.4 te vergelijken, wordt aangetoond welke soorten potplanten
meer in Nederland dan in Italië worden ingekocht en welke soorten meer in Italië dan in
Nederland worden ingekocht.
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Meer in Nederland ingekocht (significante verschillen):
Ficus
Spathiphyllum
Yucca
Begonia
Cordyline
Kalanchoë
Meer in Italië ingekocht (significante verschillen):

-

Cyclamen
Dieffenbachia
Palm
Philodendron

Cyclamen, Dieffenbachia, Palm, en Philodendron worden vooral bij Italiaanse producen
ten aangekocht, terwijl deze soorten ook in Nederland verkrijgbaar zijn. De Italiaanse
teler is vooral goedkoper.
Ficus, Spathiphyllum, Yucca, Begonia, Cordyline en Kalanchoë worden vooral betrokken
van Nederlandse producenten, hoewel ze ook door Italiaanse producenten worden aange
boden. Men vindt de kwaliteit en de verkrijgbaarheid van het Nederlandse produkt beter.

De andere soorten worden in beide landen regelmatig ingekocht.

47

Informatievoorziening en -behoefte

In dit hoofdstuk staan de informatievoorziening en de informatiebehoefte centraal. In de
eerste paragraaf wordt ingegaan op het belang van de huidige informatiebronnen die
importeurs ter beschikking staan. De tweede paragraaf handelt over zaken waarover de
importeurs meer informatie willen ontvangen.

6.1

Belang van informatiebronnen

De respondenten kregen een aantal informatiebronnen voorgelegd. Er werd hun verzocht
aan te geven in hoeverre importeurs de betreffende bronnen belangrijk vinden. Zij konden
daarbij kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden:
1)
2)
3)
4)

niet belangrijk
een beetje belangrijk
tamelijk belangrijk
zeer belangrijk

Figuur 6.1 geeft inzicht in de mate van belangrijkheid van de genoemde informatiebron
nen bij importeurs van snijbloemen. De informatiebronnen zijn in aflopende volgorde
gesorteerd op het percentage importeurs die een bepaalde informatiebron zeer belangrijk
vinden.
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Figuur 6.1

Mate van belangrijkheid informatiebronnen voor
importeurs van snijbloemen (basis: n = 108)
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De belangrijkste informatiebronnen voor importeurs van snijbloemen zijn afnemers en
leveranciers. Daarna volgen collegabedrijven, vakbeurzen/tentoonstellingen, Holland
Flower en vakbladen. De Holland Flower wordt door 40% van de respondenten als
tamelijk tot zeer belangrijk beschouwd. De televisie speelt een geringe rol.
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Figuur 6.2 geeft de mate van belangrijkheid weer van informatiebronnen voor importeurs
van potplanten. De opzet van de figuur is conform figuur 6.1.
Figuur 6.2

Mate van belangrijkheid informatiebronnen voor
importeurs van potplanten (basis: n=130)
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Ook voor importeurs van potplanten zijn de afnemers en de leveranciers de belangrijkste
informatiebronnen, gevolgd door vakbeurzen/tentoonstellingen en collegabedrijven. Op de
vijfde plaats komt de informatie uit vakbladen. De minst belangrijke informatiebronnen
zijn seminars/trainingen/workshops, de Holland Flower en de televisie. Voor 18% van de
potplantenimporteurs vormt de Holland Flower een tamelijk tot zeer belangrijke informa
tiebron. Dit is lager dan bij de snijbloemenimporteurs.
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100%

6.2

Informatiebehoefte

Teneinde inzicht te krijgen in de behoefte aan nieuwe of meer informatie bij de Italiaanse
importeurs, is de respondenten gevraagd aan te geven over welke zaken of ontwikkelin
gen zij beter geïnformeerd willen worden. Tabel 6.1 geeft een overzicht van de zaken die
door de importeurs zijn genoemd.
Tabel 6.1

Informatiebehoefte bij leveranciers
(meerdere antwoorden mogelijk)

onderwerpen

nieuwe variëteiten
trends in de markt
prijzen
teelttechnieken
algemene informatie
planteigenschappen
opslag van planten
preventie van ziekten
samenstelling boeketten
kwaliteit verschillende produkten
vakbeurzen in Italië
bijscholingscursussen
overige
geen behoefte aan meer informatie
weet niet/geen antwoord

snijbloemen
(n= 108)

potplanten
(n= 130)

%

%

52
11
11
6
6
3
3
3
3
7
16
4

39
16
6
15
5
5
6
5
5
2
5
6
16
1

16 % van beide importeursgroepen zegt geen behoefte te hebben aan meer informatie. Aan
de informatie over nieuwe variëteiten bestaat bij importeurs van beide produktgroepen de
grootste behoefte. Snijbloemenimporteurs noemen het punt vaker dan potplantenimpor
teurs. Importeurs van snijbloemen willen graag meer informatie over prijzen en de
samenstelling van boeketten. Importeurs van groene potplanten willen graag meer infor
matie over teelttechnieken, trends in de markt, planteigenschappen, opslag en ziektepre
ventie.
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Afzet

In dit hoofdstuk staat de verkoop van bloemen en planten centraal. De volgende punten
komen aan de orde: de verkoopkanalen waar de importeurs hun produkten afzetten, het
relatieve belang van deze kanalen uitgedrukt in percentages van de omzet en de geleverde
toegevoegde waarde. Tevens wordt ingegaan op de verwachte ontwikkeling van het ver
bruik van bloemen en potplanten in het algemeen en het belang van Nederland als her
komstland van bloemen en planten.

7.1

Afzetkanalen

De respondenten is gevraagd aan te geven via welke kanalen zij hun produkten afzetten.
Daarnaast is hun gevraagd het omzetaandeel van ieder afzetkanaal te noemen als percenta
ge van de totale omzet. Hieronder worden eerst de afnemers van snijbloemen besproken,
gevolgd door de afnemers van groene potplanten.
7.1.1

Afnemers van snijbloemen

In figuur 7.1 wordt per afzetkanaal een overzicht gegeven van het percentage responden
ten dat via dat kanaal snijbloemen afzet (onderste balk), alsmede het relatieve belang van
iedere afzetkanaal als gemiddeld percentage van de omzet van alle importeurs (bovenste
balk). De omzetaandelen zijn ongewogen data.
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Figuur 7.1

Afnemers van snijbloemen (basis: n=108)
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In de figuur valt te zien dat bloemisten met een marktaandeel van 56% het belangrijkste
afzetkanaal vormen voor importeurs van snijbloemen. De consumenten (12%), de ambu
lante handel/markt (11%) en de groothandel die niet op de groothandelsmarkt opereert
(11%), zijn eveneens belangrijke afnemers.
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7.1.2

Afnemers van groene potplanten

In figuur 7.2 worden de afnemers van groene potplanten besproken. De opzet komt
overeen met die van figuur 7.1.
Figuur 7.2

Afnemers van groene potplanten (basis: n=130)
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Ook voor de importeurs van groene potplanten zijn de bloemisten met een marktaandeel
van 39% de belangrijkste afnemers. Het op één na belangrijkste afzetkanaal is de directe
verkoop aan de consument (21%). De ambulante handel/markt (10%), de groothandel die
niet op de groothandelsmarkt opereert (9%), supermarkten (7%) en tuincentra (6%)
volgen daarna.
Tuincentra verkopen vaker direct aan de consument dan de groothandel. Toch worden in
Italië de definities niet geheel identiek gebruikt als in Nederland. Van de importeurs die
zich tuincentrum noemen, verkoopt 74% direct aan de consument en bij de bezorgende
groothandel is dit 42%.
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7.2

Geleverde toegevoegde waarde aan afnemers

Om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde die Italiaanse importeurs op dit moment
bieden aan hun afnemers, is de respondenten ongeveer dezelfde lijst met aspecten voorge
legd als bij de beoordeling van leveranciers (zie hoofdstuk 3). Daarbij is hun gevraagd bij
ieder aspect aan te geven of zij dit voor hun afnemers verzorgen. In tabel 7.1 worden de
aspecten getoond met daarbij per produktgroep de percentages importeurs die een bepaald
aspect verzorgen voor hun afnemers.
Tabel 7.1

Aspecten die Italiaanse importeurs verzorgen voor hun afnemers

aspecten

snijbloemen
(n=108)

levering gewenste verpakking
vermelding land van herkomst
bemonsteren nieuwe produkten
assortimentslijsten
prijs op de verpakking
boekjes/folders met verzorgingstips
barcodes op de verpakking
duidelijke vermelding produktnaam
niets van dit alles

potplanten
(n= 130)

%

%

54
44
35
22
19
19
6
4
9

63
20
26
23
26
34
10
43
10

Het leveren van produkten in een gewenste verpakking is de belangrijkste activiteit die
importeurs verzorgen voor hun afnemers. Met name snijbloemenimporteurs vermelden
vaak het land van herkomst. Bij de potplanten wordt de produktnaam er vaak bij vermeld.
Bij de snijbloemen gebeurt dit weinig.
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Het herkomstland van bloemen en potplanten

Vervolgens is kort ingegaan op een aantal vragen ten aanzien van het herkomstland van
snijbloemen en groene potplanten:
Is kennis van het herkomstland belangrijk voor uw afnemers?
Is kennis van het herkomstland belangrijk voor de consumenten?
Vermeldt u het land van herkomst bij de verkoop van potplanten?
Op de vraag of het herkomstland belangrijk is voor de afnemer antwoordt 46 % van de
snijbloemenimporteurs en 23% van de groene-potplantenimporteurs bevestigend. Op de
vraag of het herkomstland belangrijk is voor consumenten antwoordt 48% van de snij
bloemenimporteurs en 23 % van de potplantenimporteurs bevestigend. Het herkomstland is
voor afnemers en voor consumenten blijkbaar even belangrijk. Ook hier menen snijbloe
menimporteurs dat het land van herkomst belangrijker is voor hun afnemers dan de
potplantenimporteurs.
Op de vraag of het land van herkomst wordt vermeld bij de verkoop antwoordt 79 % van
de snijbloemenimporteurs en 46 % van de importeurs van potplanten bevestigend.

7.3
Verwachte ontwikkelingen totaal verbruik bloemkwekerijprodukten
Vervolgens is ingegaan op de vraag of de respondenten verwachten dat het totale verbruik
van snijbloemen, groene en bloeiende potplanten de komende vijf jaar zal dalen, zal
stijgen of gelijk zal blijven.
Tabel 7.2

Verwachte ontwikkelingen van het totale verbruik in de komende vijf
jaar
snijbloemen
(n=108)

verbruik zal toenemen
verbruik zal afnemen
verbruik zal gelijk blijven

Totaal

*

groene
potplanten
(n= 130)

bloeiende
potplanten
(n=130)

%

%

%

44
18
38

50
18
30

73
8
18

100

98*

99*

afrondingsverschil
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In het algemeen zijn de importeurs positief over de verwachte verkoopontwikkelingen van
bloemkwekerijprodukten in Italië. Bij alle drie de produktgroepen wordt een toename
verwacht. Voor de bloeiende potplanten zijn de verwachtingen het gunstigst. Maar liefst
73 % van de importeurs voorziet een toenemende verkoop voor deze produktgroep.

7.4

Verwachte ontwikkelingen Nederlandse omzet

De respondenten is gevraagd of zij verwachten de komende vijf jaar meer, evenveel of
minder produkten uit Nederland te betrekken.
Tabel 7.3

Verwachte ontwikkelingen Nederlandse omzet in de komende vijf jaar
snijbloemen
(n= 108)

toenemen
afnemen
gelijk blijven

Totaal

*

groene
potplanten
(n= 130)

bloeiende
potplanten
(n=130)

%

%

%

46
17
37

24
36
40

35
30
36

100

100

101*

afrondingsverschil

De Italiaanse importeurs verwachten de grootste toename van Nederlandse produkten bij
snijbloemen. Van deze produktgroep verwachten meer importeurs een toename dan een
afname van de Nederlandse omzet. Bij bloeiende potplanten liggen de percentages impor
teurs die een toename dan wel een afname verwachten ongeveer gelijk. Bij de groene
potplanten is een lichte afname te verwachten.
Geconcludeerd kan worden dat de positieve ontwikkeling die de importeurs verwachten
voor de bloeiende potplanten in het algemeen niet direct ten gunste van de Nederlandse
exporteurs zal komen. Hetzelfde geldt voor de groene potplanten. De snijbloemenimpor
teurs verwachten wel dat de Nederlandse exporteurs sterk zullen profiteren van de alge
mene groei. In de volgende subparagraaf komen de redenen voor een verwachte toe- of
afname aan bod.
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Redenen verwachte ontwikkelingen

De respondenten is gevraagd de redenen aan te geven waarom zij een toename dan wel
een afname van de Nederlandse omzet verwachten. De resultaten staan in tabel 7.4 en
7.5.
Tabel 7.4

Redenen van de verwachte toename Nederlandse omzet
(basis: verwacht een toename)
snijbloemen
(n=50)

toename omzet algemeen
gunstige prijzen
betere kwaliteit
toename efficiency
beter assortiment
betere prijs/kwaliteit
verhouding
bedrijfsmatige keuze
tevreden klanten
overige

Totaal

groene
potplanten
(n=31)

bloeiende
potplanten
(n=45)

%

%

%

20
20
16
12
8

35
16
32
16
10

36
16
27
9
18

6
6
14

4
6
13

4
4
9
15

100

100

99*

* afrondingsverschil
De belangrijkste reden die de importeurs noemen voor een verwachte verkooptoename, is
een toename van de algemene omzet. Bij de potplanten wordt de 'betere kwaliteit' rede
lijk vaak genoemd.
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Tabel 7.5

Redenen van de verwachte afname Nederlandse omzet
(basis: venvacht afname)
snijbloemen
(n=18)

ongunstige koersverhouding
te hoge prijzen
omzetvermindering
afname van de kwaliteit
concurrentie andere landen
hoger aanbod op de Italiaanse
markt
bedrijfsmatige keuze
overige

Totaal

*

groene
potplanten
(n=47)

bloeiende
potplanten
(n=39)

%

%

%

44
33
22
11
6

47
13
9
4
4

47
15
3
8
8

6
6

22
2
3

26
4
5

128*

104*

116*

De totalen zijn hoger dan 100% omdat sommige respondenten meerdere antwoorden
hebben gegeven.

De ongunstige koersverhouding voor Nederland en de daarmee samenhangende hoge
prijzen voor Nederlandse produkten zijn de belangrijkste redenen waarom sommige
importeurs verwachten dat zij minder Nederlandse bloemen en potplanten zullen gaan
verkopen. Bij de potplanten verwacht een redelijk aantal importeurs dat de lokale produktie toe zal nemen. Dit lijkt dan ook de belangrijkste reden waarom Nederland bij de
potplanten niet mee zal groeien met de verwachte toenemende verkopen.
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Op verzoek van Bloemenbureau Holland (BBH) heeft het Produktschap voor Sierge
wassen (PVS) in samenwerking met Motivaction Amsterdam B.V., bureau voor onder
zoek en strategieontwikkeling, een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder Italiaanse
klanten van Nederlandse leveranciers van bloemkwekerij produkten. Het onderzoek had tot
doel inzicht te krijgen in de positie die Nederlandse bloemkwekerijprodukten bij im
porterende handelaren in Italië innemen. Tevens is nagegaan op welke wijze en met
welke specifieke produkten Nederland zich kan onderscheiden van zijn concurrenten,
teneinde de marktkansen van Nederlandse bloemen en planten te vergroten.
Bij de opzet en analyse is een onderscheid gemaakt tussen snijbloemenimporteurs en
potplantenimporteurs. Bij de potplanten is daar waar nodig een onderscheid gemaakt
tussen bloeiende en groene potplanten. De nadruk ligt echter op groene potplanten.
Het onderzoek is kwantitatief van aard en is uitgevoerd in de vorm van face-to-face
interviews op de werkplek van de respondenten. De interviews duurden 45 minuten. De
doelgroep van het onderzoek bestond uit Italiaanse importeurs (groot- en detailhandelaren)
die direct uit Nederland bloemen of potplanten betrekken. Er zijn interviews gehouden
met 108 importeurs van snijbloemen en met 130 importeurs van potplanten.
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt een samenvatting van de resultaten gege
ven. In de tweede paragraaf volgen de belangrijkste conclusies en aanbevelingen naar
aanleiding van het onderzoek.

8.1

Samenvatting

De ondervraagde importeurs kunnen vooral worden getypeerd als 'bezorgende groot
handel'. Daarnaast zijn een redelijk aantal potplantenimporteurs kweker en/of tuincen
trum.
Inkoop van snijbloemen en potplanten

Italiaanse kwekers en Nederlandse exporteurs vormen de belangrijkste inkoopkanalen van
snijbloemen en potplanten voor de ondervraagde Italiaanse importerende handelaren.
Ongeveer een derde van de omzet betrekken de importeurs rechtstreeks uit Nederland.
Veel importeurs kopen daarnaast direct bij verschillende Italiaanse kwekers in (ongeveer
20% -25% marktaandeel). Van de snijbloemen wordt ook een redelijk deel ingekocht bij
de bezorgende groothandel. De potplantenimporteurs telen een deel van hun planten zelf.
Ongeveer de helft van de importeurs heeft één Nederlandse leverancier. De meeste
anderen hebben twee of drie Nederlandse leveranciers. Daarnaast hebben vrijwel alle
importeurs meerdere Italiaanse leveranciers. Een derde van de importeurs heeft zelfs
meer dan 15 Italiaanse leveranciers.
De meeste snijbloemenimporteurs nemen één tot drie keer per week snijbloemen af bij
hun (grootste) Nederlandse leverancier. De meeste potplantenimporteurs worden één keer
per week of minder vaak beleverd. De Italiaanse leveranciers leveren gemiddeld vaker
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dan de Nederlandse leveranciers.
Bij ongeveer een derde van de importeurs van snijbloemen en potplanten bestaat de relatie
met de (grootste) Nederlandse leverancier nog niet zo lang (vijf jaar of korter). Eveneens
een derde van de importeurs heeft zes tot tien jaar een relatie met zijn leverancier.
Langdurige relaties (meer dan 15 jaar) komen relatief weinig voor. De duur van de
handelsrelatie met de (grootste) Italiaanse leverancier geeft een soortgelijk beeld als de
relatie met de Nederlandse leverancier.
Redenen voor keuze leverancier

De meest genoemde redenen voor de keuze van een Nederlandse leverancier zijn: de
kwaliteit, betrouwbaarheid/professionaliteit (vooral bij snijbloemen), prijs, breedte van het
assortiment (vooral bij potplanten), stiptheid van bestellingen en de efficiëntie van de
organisatie. Als redenen voor de keuze van de Italiaanse leveranciers worden dezelfde
criteria genoemd.
De service van Nederlandse leveranciers bestaat vooral uit mondelinge informatieverstrek
king. Andere service-aspecten die door bijna de helft van de leveranciers wordt verzorgd,
zijn: assortimentslijsten, gewenste verpakkingen en vermelding van produktnamen.
Ongeveer een derde van de importeurs kan geen specifieke punten noemen die de Neder
landse leverancier zou kunnen verbeteren. De belangrijkste punten die anderen noemen
hebben betrekking met de prijs (met name bij snijbloemen) en het verbeteren van de
produktkwaliteit.
Waardering, image en performance van leveranciers

De Italiaanse importeurs oordelen gunstig over hun (grootste) Nederlandse leveranciers.
De Nederlandse leveranciers van bloemen en potplanten krijgen een betere beoordeeling
dan hun Italiaanse collega's.
De Nederlandse leverancier wordt vooral getypeerd als iemand die 'een zeer breed en
diep assortiment levert', die 'onder goede leveringsvoorwaarden levert' en die 'snel
levert'.
Op de volgende aspecten worden de Nederlandse leveranciers beter beoordeeld dan de
Italiaanse concurrenten:
zeer breed en diep assortiment
uniformiteit
snelle en betrouwbare levering (bij potplanten)
goede leveringsvoorwaarden (bij potplanten)
hele jaar door alles verkrijgbaar (bij snijbloemen)
De Italiaanse leverancier kan echter goedkopere produkten leveren dan de Nederlandse
leverancier.
De beoordeling van de kwaliteit blijkt zeer bepalend te zijn voor de oordeelsvorming. Op
dit aspect worden zowel de Nederlandse als de Italiaanse leverancier redelijk positief
beoordeeld. Toch heeft ongeveer een kwart van de importeurs de afgelopen twee jaar een
teruggang in de kwaliteit gesignaleerd.
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Op het aspect 'geeft voldoende inzicht in het assortiment door foto's en ander toonmateri
aal', schieten zowel de Italiaanse als de Nederlandse leveranciers tekort. Dit aspect blijkt
wel belangrijk te zijn voor de oordeelsvorming. Ook de persoonlijke relatie, zoals goed
luisteren en regelmatig persoonlijk contact, zijn van belang.
Herkomstlanden

Nederland en Italië zijn de belangrijkste herkomstlanden voor de ondervraagde impor
teurs. Het omzetaandeel van Nederland ligt voor alle drie de produktgroepen rond de
40%. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat alleen importeurs zijn ondervraagd die
direct uit Nederland betrekken. Omdat niet alle Italiaanse handelaren uit Nederland
importeren, zal het Nederlandse aandeel dan ook lager liggen.
De Italiaanse producenten zorgen voor een even groot deel van de omzet bij de impor
teurs als de Nederlandse leveranciers. De omzetaandelen van andere herkomstlanden (Bel
gië, Colombia, Denemarken, Thailand) zijn beperkt.
Nederland krijgt bij alle drie de produktgroepen een aanmerkelijk hogere gemiddelde
waardering dan de andere herkomstlanden. De Italiaanse produkten worden minder
gunstig beoordeeld dan de Nederlandse. Op een 100-puntsschaal krijgen de herkomstlan
den de volgende cijfers:
Snijbloemen
Gemiddeld cijfer Nederland
Gemiddeld cijfer Italië
Gemiddeld cijfer Thailand
Gemiddeld cijfer Colombia
Groene potplanten
Gemiddeld cijfer Nederland
Gemiddeld cijfer Italië
Gemiddeld cijfer België
Bloeiende potplanten
Gemiddeld cijfer Nederland
Gemiddeld cijfer Italië
Gemiddeld cijfer België
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67
64
54
77
66

61

78
66

65
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Onderscheidende punten voor Nederland als herkomstland

Nederland onderscheidt zich van de andere landen op de volgende punten:
Positief:
breed assortiment
stipte leveringen
jaarrond leveringen
goede verkrijgbaarheid
degelijkheid/betrouwbaarheid
Meer positief dan negatief:
kwaliteit

Negatief:
organisatie in het algemeen
kwaliteit verpakkingen

Meer negatief dan positief:
prijs

service
Assortiment

Een meerderheid van de Italiaanse importeurs geeft aan dat de afgelopen vijf jaar het
aantal soorten en variëteiten snijbloemen en potplanten in hun assortiment is toegenomen.
De meest genoemde reden voor deze toename is dat de klanten hierom vragen (vraag
vanuit de markt). Het aantal soorten dat de importeurs in het assortiment hebben, is
redelijk breed.
Een aantal soorten snijbloemen en potplanten die zowel in Nederland als in Italië verkrijg
baar zijn, worden toch meer in één van beide landen ingekocht:
Vooral in Italië worden ingekocht:
Cyclamen, Dieffenbachia, Palm en Philodendron
Anjer, Lelie, Roos en Gladiool
Vooral in Nederland worden ingekocht:
Ficus, Spathiphyllum, Yucca, Begonia, Cordyline en Kalanchoë
Cymbidium, Anthurium, Phaelenopsis, Chrysant, Fresia en Alstroemeria
Informatievoorziening en -behoefte

Leveranciers en afnemers zijn de belangrijkste informatiebronnen voor Italiaanse impor
teurs. In mindere mate leveren ook vakbeurzen, tentoonstellingen en collegabedrijven
informatie. De Holland Flower is voor 40% van de snijbloemenimporteurs en voor 18%
van de potplantenimporteurs een tamelijk tot zeer belangrijke informatiebron.
Aan informatie over nieuwe variëteiten is zowel bij snijbloemen- als bij groene-potplantenimporteurs de meeste behoefte. Verder willen importeurs vooral informatie hebben
over trends in de markt, prijzen en teelttechnieken. 16% van beide importeursgroepen
zegt geen behoefte te hebben aan meer informatie.
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Afzet van snijbloemen en potplanten

Bloemisten zijn met een marktaandeel van 56% het belangrijkste afzetkanaal voor impor
teurs van snijbloemen. De consumenten, de ambulante handel/markt en de bezorgende
groothandel zijn enigszins belangrijke afnemers. Ook voor de importeurs van groene pot
planten zijn de bloemisten met een marktaandeel van 39% de belangrijkste afnemers. Het
op één na belangrijkste afzetkanaal is de directe verkoop aan de consument. De ambulan
te handel/markt, de bezorgende groothandel, supermarkten en tuincentra zijn afnemers die
in enige mate belangrijk zijn.
Verkoopontwikkeling

In het algemeen zijn de importeurs positief over de verwachte verkoopontwikkelingen van
bloemkwekerijprodukten in Italië. Voor de bloeiende potplanten zijn de verwachtingen het
gunstigst. Maar liefst 73 % van de importeurs voorziet een toenemende verkoop voor deze
produktgroep.
Voor het Nederlandse afzet verwachten de importeurs van snijbloemen een toename. Bij
bloeiende potplanten liggen de percentages importeurs die een toename dan wel een
afname verwachten ongeveer gelijk. Voor de groene potplanten is een lichte afname te
verwachten in de Nederlandse afzet.
Geconcludeerd kan worden dat de positieve ontwikkeling die de importeurs verwachten
voor de bloeiende en groene potplanten in het algemeen niet direct ten goede van de
Nederlandse exporteurs zal komen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de ongunstige
koersverhouding en daarmee samenhangend de relatief hoge prijzen van de Nederlandse
Produkten. De importeurs verwachten een groeiende produktie van de lokale produktie.
Bij de snijbloemen verwachten de importeurs wel dat de Nederlandse leverancier zal kun
nen profiteren van de algemene groei. De redenen hiervoor zijn de toename van de omzet
in het algemeen, gunstige prijzen, betere kwaliteit en een verwachte toename van de
efficiency.
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8.2

Conclusies en aanbevelingen

Hieronder volgen de conclusies en aanbevelingen die op basis van de resultaten geformu
leerd kunnen worden. De eerste twee alinea's geven de conclusies over de huidige situatie
weer. De alinea's daarna geven aan op welke wijze de Nederlandse leveranciers hun
afzetpositie zouden kunnen verstevigen.
De Italiaanse importeurs zijn zeer positief over de Nederlandse bloemkwekerijprodukten. Bij alle drie de produktgroepen krijgen de Nederlandse produkten een betere
beoordeling dan de produkten uit andere herkomstlanden. De Nederlandse leve
ranciers onderscheiden zich vooral door middel van een breed en diep assortiment,
uniformiteit, snelle en betrouwbare levering (bij potplanten), goede leveringsvoor
waarden (bij potplanten) en het feit dat het hele jaar door alles verkrijgbaar is (bij
snijbloemen). De Italiaanse leveranciers onderscheiden zich door een gunstigere
prijsstelling. De andere concurrerende landen hebben een beperkte positie.
De relatie die Nederlandse leveranciers hebben met de Italiaanse importeurs is
redelijk hecht. Ongeveer de helft van de importeurs doet 'slechts' zaken met één
Nederlandse exporteur. Toch betrekken de importeurs bijna allemaal ook bloemen en
potplanten bij meerdere Italiaanse leveranciers (veelal direct bij Italiaanse kwekers).
Dit is vooral vanwege de prijs en in een aantal gevallen vanwege de betere kwaliteit.
De importeurs kopen bij de Italiaanse kwekers vooral hun 'bulkprodukten' in. Ne
derland lijkt vooral de 'specialties' te leveren.
De Italiaanse markt biedt de komende jaren ruimte voor een grotere afzet. Neder
land zal hier ook van kunnen profiteren, maar de concurrentie zal groot zijn vanwe
ge de ongunstige koersverhouding van de Nederlandse produkten. Om te kunnen
concurreren zal Nederland zich moeten richten op differentiële voordelen, omdat
Nederland niet een structureel prijsvoordeel zal kunnen bieden. De beste kansen
liggen bij de service-aspecten: breed assortiment, betrouwbare/degelijke/stipte leve
ringen en goede verkrijgbaarheid/jaarrond-leveringen. Deze aspecten vormen vooral
de relevante onderscheidende elementen van Nederland.
Naast de hierboven genoemde service-aspecten, blijkt de beoordeling van de kwaliteit
sterk bepalend te zijn voor de overall-waardering. Op dit moment worden zowel de
Nederlandse als de Italiaanse leveranciers beiden goed beoordeeld op dit punt. Toch
dient de kwaliteit sterk in de gaten gehouden te worden, omdat een substantieel deel
van de importeurs een teruggang van de kwaliteit heeft gesignaleerd. Met het oog op
de ongunstige koersverhouding zullen de exporteurs niet al teveel concessies aan de
kwaliteit mogen doen.
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Een differentieel voordeel van Nederland is het kunnen leveren van een zeer breed
assortiment. Dit voordeel kan nog verder uitgebouwd worden. De Italiaanse consu
ment blijkt steeds meer variatie te willen en het assortiment in Italië is de afgelopen
jaren al sterk verbreed. Een goede mogelijkheid om het assortiment nog verder te
helpen verbreden, is het actief aanbieden van een breed assortiment en nieuwe
variëteiten door middel van foto's en ander toonmateriaal. De importeurs blijken veel
behoefte te hebben aan meer informatie over nieuwe variëteiten. Het Bloemenbureau
kan ook een rol spelen in het stimuleren van het voeren van een breder assortiment
door in de Holland Flower meer over nieuwe variëteiten te vermelden en deze infor
matie aan de importeurs toe te gaan sturen.
Een kritiekpunt dat vooral bij snijbloemen naar voren komt, betreft de kwaliteit van
de verpakkingen. Een service die veel Nederlandse leveranciers verzorgen voor hun
Italiaanse afnemers, is het ompakken van de produkten in een gewenste verpakking.
Blijkbaar voldoen de Nederlandse verpakkingen niet aan de Italiaanse wensen,
waardoor veel produkten omgepakt moeten worden. Dit is echter een extra hande
ling. Met betrekking tot de verpakkingen zou gezocht kunnen worden naar verbete
ringen.
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