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1.

SAMENVATTING

Bedrijfskarakteristieken
Ruim drie kwart van de ondervraagde bloemisten behoort tot het type blumenbinder/florist
(waar bindwerk plaatsvindt). Andere veel voorkomende bedrijfstypen zijn die van kwekerij
met eigen verkoop, blumenkleinhandler (waar geen bindwerk plaatsvindt) en tuincentrum.
Meer dan de helft (54%) van alle verkooppunten bevindt zich in een dorp, ten opzichte van
1990 is dit een stijging van 10 procentpunten. In 1990 is geen onderscheid gemaakt tussen
blumenbinder/florist en blumenkleinhandler.
Iets meer dan 70% van de bloemisten is tussen de 25 en 54 jaar oud. Van het totaal aantal
bloemisten is 14% jonger dan 25 jaar, dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van
1990. De gemiddelde verkoopoppervlakte van een bloemenzaak is vergeleken met 1990
toegenomen van 78 naar 98 m2. De jongste bloemisten bezitten gemiddeld winkels met een
kleiner verkoopoppervlakte. Bloemenwinkels gevestigd in een stad hebben gemiddeld een
groter verkoopoppervlak (107 m2) dan winkels in een dorp (92 m2).
Van het totaal aantal bloemisten is 22% niet lid van een bloemistenorganisatie. Van degene
die wel lid zijn is het grootste deel (60%) aangesloten bij het Schweizer. Floristenverband,
41% bij Fleurop/Interflora en 33% bij het Verband Schweizer. Gärtnermeister (VSG).
Bloemisten hanteren voor snijbloemen gemiddeld een opslagpercentage van 129% (1990:
117%) en voor kamerplanten 122% (1990: 100%). Voor beide produktgroepen geldt dat het
gehanteerde opslagpercentage in steden hoger is dan in dorpen.
De gemiddelde omzet behaald met de verkoop van snijbloemen en kamerplanten in 1995 is
ten opzichte van 1990 gedaald van 440.000 SFr tot 300.000 miljoen SFr. Bloemisten in de
leeftijdscategorie van 40-54 jaar behaalden een omzet ruim boven het gemiddelde van alle
bloemisten. Deze bloemisten hebben gemiddeld een groter winkel dan andere bloemisten.
Bloemisten die niet aangesloten waren bij een organisatie behaalden een omzet die beneden
het gemiddelde ligt. Bloemisten in steden hebben gemiddeld een hogere omzet dan bloemisten
in dorpen.
Assortiment
Het percentage bloemisten dat zelf bloemisterijprodukten kweekt neemt toe. Naast zelf
geteelde produkten verkoopt men ingekochte produkten (1990: 43%; 1995 53%). Gemiddeld
bestaat ruim 20% van het assortiment dat bloemisten verkopen uit zelf geteelde produkten.
De rest wordt ingekocht. Van alle Zwitserse bloemisten blijkt 9% geen Nederlandse bloe
misterijprodukten te verkopen. Van de Zwitserse bloemisten die Nederlandse produkten
verkopen geeft 96% aan snijbloemen uit ons land te betrekken. Het aandeel van zowel Neder
landse groene als bloeiende kamerplanten dat door Zwitserse bloemisten verkocht wordt, is
in vergelijking met 1990 toegenomen van 39% naar 64% respectievelijk 22% naar 55%.
De roos en gerbera staan net als vijf jaar geleden nog steeds bovenaan in de top tien van
meest verkochte snijbloemen. De begonia heeft haar eerste plaats in de top tien van meest
verkochte kamerplanten aan de azalea moeten afstaan. Het overgrote deel van de bloemisten
verwacht de komende driejaren geen veranderingen in de top tien van beide produktgroepen.
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Inkoop
De groothandel op de blumenbörse is in 1995 nog steeds het belangrijkste aankoopkanaal
voor snijbloemen, kamerplanten en perkplanten. Het percentage bloemisten dat in 1995
aangeeft via dit kanaal te kopen is echter voor snijbloemen en kamerplanten gedaald ten
opzichte van 1990. In 1995 is het aandeel van de Nederlandse exporteurs, producenten op
de blumenbörse en eigenproduktie voor de drie verschillende produkten toegenomen.
Kwaliteit en versheid van produkten zijn belangrijke criteria voor de beoordeling van
leveranciers. Meer dan de helft van de bloemisten (57%) koopt dagelijks verse snijbloemen.
Een derde van de bloemisten koopt drie maal per week verse. Kamerplanten worden in de
meeste gevallen (39%) 1 maal per week gekocht.
Verkoop
Vergeleken met 1990 zijn er grote verschillen opgetreden in de afzetmarkt van bloemisten
(snijbloemen en kamerplanten). De omzet gerealiseerd in de geschenkenmarkt is volgens een
schatting van de bloemisten met 10 procentpunten gestegen tot 42% in 1995. Het aandeel
voor eigen verbruik ten op ziehte van 1990 gedaald met 3 procentpunten. Van alle bloemisten
gebruikte 61% in 1995 verkoopondersteunend materiaal. Vooral posters, displays en
assortimentboekjes worden hiervoor gebruikt.
Informatie
De behoefte van bloemisten aan informatie over nieuwe produkten is ten opzichte van 1990
afgenomen. Meer informatie is gewenst over efficiënte inkoop en verkooptrainingen.
Informatie wordt vooral uit vakbladen, van tentoonstellingen, leveranciers en via training
bemachtigd. Holland Flower als informatiebron is ook iets in belangrijkheid toegenomen
vergeleken met 1990. De bekendheid van deze informatiebron is toegenomen van 70% in
1990 naar 86% in 1995. Holland Flower zou van 21% van de Zwitserse bloemisten meer
aandacht mogen schenken aan milieuvriendelijke produktie. Slechts een klein deel van de
bloemisten (16%) denkt dat er daadwerkelijk een markt is voor deze produkten.
Afzetverandering
Ruim een derde van de verkopen van snijbloemen en bijna een vijfde van de verkopen van
kamerplanten is bestemd voor de zakelijke markt. Meer dan de helft van de bloemisten ziet
hier de komende jaren geen verandering in optreden. In de toekomst verwachten de
bloemisten meer concurrentie van supermarktketens.
Naar verwachting van meer dan 50% van de bloemisten zal de afzetmarkt voor snijbloemen
en kamerplanten de komende jaren gelijk blijven. Bijna een kwart verwacht een daling in de
afzet van kamerplanten.
Kwaliteitsoordeel van produkten
Zwitserse bloemisten geven voor snijbloemen uit Zwitserland een gemiddeld rapportcijfer van
8.2, uit Nederland van 7.4 en uit Italië een 7.3. Zwitserse groene kamerplanten krijgen
gemiddeld een 8.2, Nederlandse een 7.5 en Duitse een 7.0. Gevraagd naar een rapportcijfer
voor bloeiende kamerplanten geven de bloemisten Zwitserse gemiddeld een 8.5, Nederlandse
een 7.2, Duitse een 6.9 en Deense een 6.8.
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2.

INLEIDING

2.1

Achtergrond

Zwitserland betrekt bloemisterijprodukten voornamelijk uit het buitenland. In 1995 werd voor
267 miljoen gulden aan snijbloemen door de Zwitsers geïmporteerd. Hiervan was 63% (169
miljoen gulden) afkomstig uit Nederland. Italië en Frankrijk volgen met 12% en 6%
respectievelijk op een tweede en derde plaats. De laatste jaren vertoont de export van
Nederlandse snijbloemen naar Zwitserland een geleidelijke groei en kwam in 1995 uit op 161
miljoen gulden. De export van Nederlandse potplanten naar Zwitserland groeit de laatste
jaren met gemiddeld zo'n 7%. In 1995 was de exportwaarde 76 miljoen gulden.
De afzet van snijbloemen en kamerplanten in Zwitserland vindt voor een groot deel plaats
via supermarkten. De supermarktketen Migros had voor snijbloemen in 1994 (op basis van
waarde) een marktaandeel van 36%, voor kamerplanten zelfs 41%. Daarnaast was de
supermarktketen Coop goed voor een marktaandeel bij snijbloemen en bij kamerplanten van
19%. Bloemisten hadden in 1994 een marktaandeel van 30% voor snijbloemen en 15% voor
kamerplanten. Tuincentra en kwekerijen bleven met een marktaandeel van 7% respectievelijk
15 % achter bij de andere verkoopkanalen.
2.2

Doelstelling

De uitkomsten van dit onderzoek moeten ertoe bijdragen dat het marktaandeel van
Nederlandse snijbloemen en kamerplanten in Zwitserland wordt behouden en zo mogelijk
wordt vergroot. Om in te kunnen springen op actuele ontwikkelingen en daarmee het
Nederlands marktaandeel te vergroten is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de
bedrijfsstructuur en -karakteristieken van bloemisten en supermarktketens. Ook de
kwaliteitsbeleving (imago) van Nederlandse snijbloemen en kamerplanten is in dit opzicht
van belang. Dit onderzoek heeft zich volledig op de bloemisten geconcentreerd.
2.3

Opzet en uitvoering

Het onderzoek is in opdracht van het Produktschap voor Siergewassen uitgevoerd door het
Zwitserse IHA Institut für Marktanalysen AG te Hergiswil. In de periode van 11 tot 27
januari 1995 zijn 304 bloemisten met een vragenlijst bezocht. Er is een a-selecte steekproef
genomen uit het bestand van bloemisten in zowel het Duitstalige als het Franstalige deel van
Zwitserland. Dit rapport geeft de belangrijkste resultaten van het onderzoek 1995 weer. Een
soortgelijk onderzoek heeft plaatsgevonden in augustus 1990. Waar mogelijk worden de
resultaten uit dat onderzoek vergeleken met die van 1995. Opgemerkt dient te worden dat
sommige gegevens moeilijk te vergelijken zijn omdat dit onderzoek in een andere periode van
het jaar is uitgevoerd.
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3.

BEDRUFSKARAKTERISTIEKEN

3.1

Winkeltype

Het meest voorkomende winkeltype in Zwitserland is die van blumenbinder/florist (waar
bindwerk plaatsvindt). Ruim drie kwart van de ondervraagde verkooppunten behoort tot dit
type. Andere verkooppunten behoren tot het type kwekerij met eigen bloemenverkoop (25 %),
blumenkleinhandler (waar geen bindwerk plaatsvindt) (10%) en circa 5% is een tuincentrum
(1990: 2%). In 1990 is geen onderscheid gemaakt tussen blumenbinder/florist en blumen
kleinhandler. Alle winkels werden betiteld als "blumenfachgeschäft".
Aantal verkooppunten per bloemist

1990

1995

PVS MaritfondwiMk

• Van de bloemisten heeft 20% in 1995 twee of meerdere verkooppunten.
• Circa 46% van alle verkooppunten bevindt zich in een stad. Van deze bloemisten
bevindt zich circa de helft in het centrum, de andere helft is gesitueerd aan de rand
van de stad. Het percentage verkooppunten in de stad is ten opzichte van 1990
gedaald met 10 procentpunten.
• Iets meer dan de helft (53%) van de verkooppunten bevindt zich in een dorp.
Hiervan is het grootste percentage (bijna 70%) in het centrum te vinden. Het
percentage verkooppunten in een dorp is ten opzichte van 1990 met 10 procentpunten
gestegen.
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• Zoals verwacht mag worden is het grootste deel van de tuincentra (75%) en
kwekerijen met eigen verkoop van bloemen (73%) in een landelijke omgeving te
vinden. Het percentage bloembinders en blumenkleinhandler is gelijk verdeeld over
stad en landelijke omgeving.
3.2

Leeftijd Zwitserse bloemisten

Tabel 3.1:

Leeftijd van Zwitserse bloemisten.

Leeftijd van bloemist
- 24 jaar en jonger
- 25 - 39 jaar
- 40 - 54 jaar
- 55 of ouder

1990

1995

6%
43%
40%
11%

14%
40%
33%
13%

• Het percentage bloemisten jonger dan 24 jaar (starters) is de laatste vijf jaar
toegenomen.
• Uit analyses blijkt dat het percentage bloemenverkopers jonger dan 25 jaar, ten
opzichte van 1990, in 1995 zowel in de stad als in het dorp gestegen is. Het
percentage bloemenverkopers vanaf 40 jaar dat in de stad bloemen verkoopt is in de
afgelopen vijf jaar gedaald met enkele procentpunten.
3.3

Verkoopoppervlakte

Tabel 3.2:

Gemiddeld oppervlakte bloemenzaak in m2

Totaal
- Verkoop
- Etalage
- Magazijn
•

1990

1995

177
78
18
88

238
98
15
124

De gemiddelde totale oppervlakte van de bloemenzaak is vergeleken met 1990
toegenomen. Vooral de magazijnen zijn groter geworden.

PVS Marktonderzoek

Bloemistenonderzoek Zwitserland

5

•

Bloemisten in de leeftijdscategorie van 40- 54 jaar hebben de grootste winkels
(gemiddeld verkoopoppervlak van 139 m2). Bloemisten in de leeftijd tot 24 jaar
bezitten de kleinste winkels (gemiddeld verkoopoppervlak van 63 m2). Bloemisten
uit de eerste categorie behoren meer dan gemiddeld tot de groep kwekers die eigen
bloemen verkoopt waarmee de grotere oppervlakte verklaard is.

•

Bloemenwinkels gevestigd in een dorp hebben gemiddeld een groter totaal
oppervlak (269 m2) dan bloemenwinkels in de stad (203 m2). De verkoop
oppervlakte van winkels in de stad (107 m2) is echter groter dan die van winkels in
een dorp (92 m2).

3.4

Organisatiegraad

Tabel 3.3:

Percentage Zwitserse bloemisten dat al of niet lid is van een
organisatie.

Schweizer. Floristenverband (SFV)
Fleurop/Interflora
Verband Schweizer. Gärtnermeister (VSG)
Teleflor Weltblumendienst Schweiz
Anders
Géén lid

1990

1995

53%
39%
32%
9%
14%
23%

60%
41%
33%
6%
7%
22%

• Ten opzichte van 1990 zijn er in 1995 nauwelijks verschillen opgetreden met
betrekking tot het lidmaatschap van een organisatie.
• Van de leden van de organisaties SFV en Fleurop/Interflora bestaat 85% uit
bloembinders. Bloemisten die in eigen bedrijf bloemen telen en verkopen zijn
merendeels aangesloten bij de VSG.
• Uit de gegevens blijkt dat oudere bloemisten (vanaf 40 jaar) gemiddeld vaker zijn
aangesloten bij één van bovenstaande organisaties dan hun jongere collega's.
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3.5

Opslagpercentage en winkelomzet

Tabel 3.4:

Opslagpercentage (% op inkoopprijs) voor snijbloemen en
kamerplanten.
% bloemisten

0 - 49%
50 - 99%
100 - 149%
150 - 199%
200 - 249%
250 - 300%
300% en meer
weet niet
geen opgave

gemiddeld (abs.)

Snijbloemen
1990
1995

Kamerplanten
1990
1995

8%
27%
23%
10%
7%
2%
1%

14%
27%
24%
9%
3%
1%

22%

6%
22%
32%
10%
9%
2%
2%
12%
5%

22%

6%
25%
30%
12%
5%
2%
1%
12%
7%

100%

100%

100%

100%

117%

129%

100%

122%

-

-

• Het opslagpercentage dat door Zwitserse bloemisten gebruikt wordt voor snijbloemen
en kamerplanten loopt sterk uiteen.
• Bloemisten hanteren voor snijbloemen gemiddeld een opslagpercentage van 129%.
Voor kamerplanten 122%. In de afgelopen vijfjaar zijn de opslagpercentages voor
snijbloemen en kamerplanten gestegen.
• Opslagpercentages zijn voornamelijk verhoogd van de categorie 50 - 99% naar de
categorie 100 - 149% (gedurende de afgelopen vijfjaar).
• Opslagpercentages voor snijbloemen zijn in steden hoger dan in dorpen. In steden
wordt voor snijbloemen een gemiddeld opslagpercentage gehanteerd van 134%
(1995) en 125% (1990), in dorpen is dit gemiddeld 126% (1995) respectievelijk
110% (1990).
• Ook de opslagpercentages voor kamerplanten zijn in steden hoger dan in dorpen. In
steden wordt voor kamerplanten een gemiddeld opslagpercentage gehanteerd van
129% (1995) en 100% (1990), in dorpen is dit gemiddeld 117% (1995) respectieve
lijk 100% (1990).
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Gemiddelde totale omzet van snijbloemen en kamerplanten bij
bloemisten (% bloemisten met bepaalde omzet)
20%

60

190

290

MO

400

MO

MO

780

MO

960

> 1000

x 1000 Ir.

111989 DIM«
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• Zowel in 1990 als in 1995 is gevraagd naar de omzetcijfers van de bloemisten van
het voorgaande jaar (1989 respectievelijk 1994). Bijna 1/3 van de bloemisten wilde
de behaalde omzet niet prijsgeven (Basis: 1989 n = 170 en 1994 n = 194).
• De gemiddelde omzet behaald met de verkoop van snijbloemen en kamerplanten in
1994 is ten opzichte van 1989 gedaald van 440.000 SFr tot 300.000 SFr.
• Bloemisten in de leeftijdscategorie van 40-54 jaar behaalden een omzet die ruim
boven het totale gemiddelde van alle bloemisten ligt, namelijk 340.000 SFr.
Bloemisten uit deze leeftijdscategorie hebben zoals eerder gebleken is grotere winkels
waarmee de hogere omzet verklaard is.
• Bloemisten die niet bij een organisatie zijn aangesloten behaalden met de verkoop van
snijbloemen en kamerplanten een omzet die ruim beneden het totale gemiddelde van
alle bloemisten ligt, namelijk 180.000 SFr. Bloemisten aangesloten bij Fleurop
behaalden gemiddeld een omzet van 415.000 SFr. en scoren hiermee ruim boven het
landelijk gemiddelde.
• De gemiddelde totale omzet van snijbloemen en kamerplanten bij bloemisten in
steden is in 1994 gedaald ten opzichte van 1989 van 330.000 naar 320.000 SFr. Dit
ondanks een vergroting van het gemiddeld verkoopoppervlak (zie tabel 3.2).
Bloemisten in de steden behalen gemiddeld een hogere omzet dan hun collega's in
een landelijke omgeving.
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• Opvallend is dat de gemiddelde omzet van bloemisten in een landelijke omgeving
gestegen is in 1994 ten opzichte van 1989 van 260.000 naar 280.000 SFr.
3.6

Assortiment

Percentage bloemisten met zelf geteelde Produkten,
Ingekochte Produkten of beiden

Altowi htfl«fcooM
44%

43«

1990

PVS Maridondanoak

• Het percentage bloemisten dat zelf bloemisterijprodukten kweekt neemt toe. Naast
zelf geteelde produkten verkoopt men ingekochte produkten (1990:43 % ; 1995 53 %).
• Gemiddeld bestaat ruim 20% van het assortiment dat bloemisten verkopen uit zelf
geteelde produkten. De rest wordt ingekocht.
• Bloemisten in een landelijke omgeving hebben gemiddeld twee maal zoveel zelf
gekweekte produkten in hun assortiment dan bloemisten in de stad.
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Tabel 3.5:

Percentage bloemisten dat zelfgekweekte produkten ver
koopt (basis: bloemisten die zelfgekweekte produkten
verkopen).

Snijbloemen
Groene kamerplanten
Bloeiende kamerplanten
Balkon- en perkplanten
Droogbloemen*
Tuinplanten
Overig

1990

1995

82%
34%
46%
68%

84%
24%
43%
66%
20%
26%
14%

45%
20%

* 1990 droogbloemen ingedeeld bij Overig

• Snijbloemen en balkon- en perkplanten worden vaak door bloemisten zelf geteeld.
84% van de bloemisten die eigen produkten verkopen verkoopt snijbloemen.
• In vergelijking met 1990 is het aandeel bloemisten dat zelf groene kamerplanten en
tuinplanten kweekt, gedaald van 34 naar 24% respectievelijk van 45 naar 26%.

Tabel 3.6:

Gemiddeld percentage bloemisten dat bepaalde bloemisterijprodukten verkoopt (numerieke distributie) en aandeel in de
totale winkelomzet.
Numerieke distributie
1990
1995

Snijbloemen*
Gemengd boeket
Groene kamerplanten
Bloeiende kamerplanten
Balkon- en perkplanten
Droogbloemen
Tuinplanten

98%
87%
94%
95%
77%
75%
51%

100%
-

95%
96%
82%
77%
57%

Aandeel in omzet
1990
1995
35%
23%
9%
13%
10%
5%
5%

56%

100%

100%

-

10%
12%
11%
5%
5%

* 1990 exclusief gemengd boeket, 1995 inclusief gemengd boeket.

• Vergeleken met het onderzoek uit 1990 zijn er in 1995 nauwelijks verschillen
opgetreden in aandelen van verschillende produkten in de totale omzet van de
bloemenwinkel.
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• Snijbloemen hebben het grootste aandeel in de omzet van bloemenwinkels.
• Opvallend is dat bloemisten in de leeftijdscategorie tot 24 jaar in 1995 gemiddeld
meer verschillende bloemisterijprodukten verkopen. Alle bloemisten in deze categorie
verkopen groene- en bloeiende kamerplanten. Ook het percentage dat droogbloemen
en tuinplanten verkoopt ligt boven het gemiddelde.
Tabel 3.7:

Gemiddeld percentage bloemisten dat bepaalde Nederlandse
bloemisterijprodukten verkoopt (numerieke distributie) en
aandeel in de totale winkelomzet. (basis: bloemisten die
Nederlandse produkten verkopen).
Numerieke distributie
1990
1995

Snijbloemen*
Gemengd boeket
Groene kamerplanten
Bloeiende kamerplanten
Balkon- en perkplanten
Droogbloemen
Tuinplanten
Overig

84%
24%
39%
22%

5%
8%
4%
6%

Aandeel in omzet
1990
1995

96%
-

64%
55%
9%
9%
6%
2%

43%
-

45%
34%
-

1990 exclusief gemengd boeket, 1995 inclusief gemengd boeket.

• Van alle Zwitserse bloemisten blijkt 9% geen Nederlandse bloemisterijprodukten te
verkopen.
• Van de Zwitserse bloemisten die Nederlandse produkten verkopen, geeft 96% aan
snijbloemen uit ons land te betrekken. Het aandeel van zowel Nederlandse groene als
bloeiende kamerplanten dat door Zwitserse bloemisten verkocht wordt, is in
vergelijking met 1990 toegenomen.
• Het omzetaandeel van Hollandse snijbloemen in de totale omzet van de bloemenwin
kel die Nederlandse produkten verkopen was in 1995 43%, van groene kamerplanten
45% en van bloeiende kamerplanten 34%.
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3.6.1

Snijbloemen

Meest verkochte snijbloemen
(o.b.v. waarde, 5 belangrijkste genoemd)

Roos
Gerbera
Uli«
Chrysant
Tlilp
Seizoensprodukt
Anjer
Orchidee
Freesla
Exoten

• l895 B1990
PVS ItaiMondwiMk

• Evenals in 1990 staan de roos en gerbera op de eerste, respectievelijk tweede plaats
in de top tien van meest verkochte snijbloemen. Het aandeel van de gerbera is ten
opzichte van 1990 gedaald. In 1995 komt de gerbera in 17% minder bloemenwinkels
nog in de top tien voor. Er zijn geen verkoopgegevens van exoten in 1990
beschikbaar .
• Tulpen en seizoensprodukten zijn ten op ziehte van vijf jaar geleden bij een groter
percentage bloemisten tot de top tien doorgedrongen.
• Bij de beoordeling van bovenstaande lijst moet rekening gehouden worden met het
feit dat het onderzoek in 1990 in augustus plaats vond en in 1995 in januari.
Produkten die in deze perioden volop aanwezig zijn (zoals tulpen in januari), zullen
relatief vaker genoemd worden.
• De meeste bloemisten (84%) verwachten niet dat er de komende 3 jaren een sterke
verandering in bovenstaande lijst zal optreden.
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3.6.2

Kamerplanten

Meest verkochte kamerplanten
(o.b.v. waarde, 5 belangrijkste genoemd)

40%

60%

100%

% bloemisten

11995 111990
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• De top tien van de meest verkochte kamerplanten heeft ten op ziehte van 1990 enige
veranderingen ondergaan. De begonia heeft haar eerste plaats af moeten staan aan
de azalea. Van cyclamen, en kerststerren zijn geen verkoopgegevens beschikbaar
over het jaar 1990.
• Driekwart van de bloemisten verwacht de komende jaren geen veranderingen in
bovenstaande lijst.
• Bij bovenstaande lijst moet ook opgemerkt worden dat het tijdstip waarop het
onderzoek heeft plaatsgevonden van invloed geweest kan zijn op de resultaten.
Bijvoorbeeld dat in (januari) 1995 de kerstster wel genoemd wordt en in augustus
(1990) niet.
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4.
4.1

INKOOP
Inkoopkanalen en inkoopfrequentie

Tabel 4.1:

Inkoopkanalen voor snijbloemen, kamerplanten en balkon
en perkplanten.
% bloemisten
Snijbloemen
1990 1995

Kamerplanten
1990 1995

Perkplanten
1990 1995

Groothandel op bl.börse
Andere groothandel
Direct van Ned. export.
Direct van producent
Producenten op bl.börse
Eigen produktie
Overig

77%
58%
45%
38%
25%
35%
12%

63%
29%
25%
34%
22%
20%
7%

33%
11%
3%
34%
13%
33%
2%

Gemiddeld aantal kanalen

2,9

69%
62%
52%
41%
37%
38%
4%
3,0

2,1

60%
36%
35%
37%
32%
22%
1%
2,3

1,6

34%
18%
7%
35%
21%
39%
1%
1,9

• De groothandel op de blumenbörse is in 1995 nog steeds het belangrijkste
aankoopkanaal voor snijbloemen, kamerplanten en perkplanten. Het percentage
bloemisten dat in 1995 aangeeft via dit kanaal te kopen is echter voor snijbloemen
en kamerplanten gedaald ten opzichte van 1990.
• In 1995 is het aandeel van de Nederlandse exporteurs voor de drie verschillende
Produkten toegenomen; een groter percentage bloemisten koopt direct bij Nederland
se exporteurs. Ook het aandeel van producenten op de blumenbörse is bij de inkoop
door bloemisten belangrijker geworden. De eigen produktie is vergeleken met 1990
iets toegenomen.
• Bloemisten die lid zijn van de organisaties Fleurop en SFV kopen gemiddeld een
groter deel van de snijbloemen direct van Nederlandse exporteurs (69%, respectieve
lijk 65%). Van de bloemisten die niet bij een organisatie zijn aangesloten kopen
gemiddeld een kleiner deel (32%) van de snijbloemen direct bij Nederlandse
exporteurs.
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Tabel 4.2:

Omzetaandeel leveranciers van snijbloemen, kamerplanten
en balkon- en perkplanten (% totale inkoopwaarde).

Groothandel op bl.börse
Andere groothandel
Direct van Ned. export.
Direct van producent
Producenten op bl.börse
Eigen produktie
Overig

Snijbloemen
1990 1995

Kamerplanten
1990
1995

Perkplanten
1990
1995

35%
24%
12%
8%
6%
12%
3%

39%
12%
9%
14%
13%
8%
5%

22%
7%
1%
27%
8%
34%
1%

29%
25%
18%
10%
9%
9%
1%

100% 100%

100%

36%
16%
12%
14%
16%
6%
1%
100%

100%

21%
10%
2%
22%
11%
35%
0%
100%

• Uit deze tabel blijkt evenals uit tabel 4.1 dat de Nederlandse exporteur voor
Zwitserse bloemisten belangrijker is geworden ten opzichte van 1990.
• Het omzetaandeel dat Nederlandse exporteurs hebben in Zwitserland is voor
snijbloemen in 1995 ten opzichte van 1990 met 50% gestegen, dat voor kamerplanten
met 30%.
• Opmerkelijk is dat uit tabel 4.1 blijkt dat het percentage bloemisten dat zelf bloemen
teelt toegenomen is maar dat het aandeel in de omzet van 12% in 1990 naar 9% in
1995 is gedaald.
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Inkoopfrequentie snijbloemen en kamerplanten In 1995

SnUMowMn
Kamwptantwi

57%
1«%

*0%
10%

•%
33%

3%
3t%

1%
1S%

1%
4%

% btomistan

DKamerplanten
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• Meer dan de helft van de bloemisten (57%) koopt dagelijks verse snijbloemen. Een
derde van de bloemisten koopt drie maal per week verse.
• Vergelijkingen met 1990 zijn moeilijk te maken omdat toen bijna een kwart van de
bloemisten deze vraag, om onbekende reden niet wilde beantwoorden. Van het totaal
aantal bloemisten gaf 44% aan dagelijks verse snijbloemen in de winkel te zetten.
• Kamerplanten worden in de meeste gevallen (39%) 1 maal per week gekocht door
de bloemist. Slechts 10% van de bloemisten koopt dagelijks kamerplanten in. Ook
voor kamerplanten is nauwelijks een betrouwbare vergelijking te maken met 1990.
Bijna 2/5 van de ondervraagden wilde toen geen antwoord op deze vraag geven.
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4.2

Beoordeling leveranciers

Tabel 4.3:

Belangrijkste criteria waar bloemisten leveranciers van
snijbloemen en kamerplanten op beoordelen. Uit een lijst
met 11 mogelijkheden konden de vijf belangrijkste aange
geven worden.
% bloemisten

Beste kwaliteit
Verse produkten
Breed assortiment
Aantrekkelijke aanbiedingen
Regelmatige leveringen
Correcte klachtenafhandeling
Levering van nieuwe produkten
Lage inkoopprijs
Complete levering
Levering van bestelde produkten
Ondersteuning verkoopactiviteiten

1990

1995

87%
86%
67%
31%
48%
35%
33%
34%
12%
33%
2%

96%
86%
66%
43%
41%
34%
30%
29%
28%
21%
5%

• De kwaliteit van de produkten is het belangrijkste criteria voor de beoordeling van
leveranciers. Naast de kwaliteit vinden bloemisten de versheid van het produkt
belangrijk. Complete levering en aantrekkelijke aanbiedingen zijn de afgelopen vijf
jaar gestegen op de ladder van belangrijke criteria.
• Vergeleken met 1990 zeggen de bloemisten bij de keuze van de leverancier minder
op de inkoopprijs te letten (29% in 1995 ten opzichte van 34% in 1990). Hoewel
bloemisten minder op de laagste inkoopprijs letten zijn aantrekkelijke aanbiedingen
van de leveranciers voor bloemisten belangrijker geworden vergeleken met vijfjaar
geleden.
• Jonge bloemisten (tot 24 jaar) vinden de inkoopprijs van de produkten belangrijker
dan hun oudere collega's. Vooral jonge bloemisten hechten veel waarde aan een
breed assortiment en een complete levering.
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5.

VERKOOP EN PROMOTIE

5.1

Marktsegmenten

PVS MarktoiKtaRMk

• Vergeleken met 1990 zijn er grote verschillen opgetreden in de afzetmarkt van
bloemisten (snijbloemen en kamerplanten). De omzet gerealiseerd in de geschenkenmarkt is volgens een schatting van de bloemisten met 10 procentpunten gestegen tot
42% in 1995.
• Het aandeel voor eigen verbruik is ten opzichte van 1990 gedaald met 3 procentpun
ten.
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5.2

Verkoopondersteunend materiaal

Percentage bloemisten dat bepaald verkoopondersteunend materiaal
gebruikt (basis: gebruikt ondersteunend materiaal)

Advertenties
Posters
Displays
Assortimentboekjes
Anders
0%

20%

40%

60%

80%

100%

% bloemisten
^1995 Dl990
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• Van alle bloemisten gebruikte 61% in 1995 verkoopondersteunend materiaal tegen
70% in 1990.
• Het gebruik van posters, displays en assortimentboekjes om de verkoop te
ondersteunen is echter wel toegenomen ten opzichte van 1990.
• De bloemisten die verkoopondersteunend materiaal gebruiken, betrekken dat veelal
van het Schweizerischer Floristenverband (46%), van de organisatie Fleurop/Interflora (32%) en van het Verband Schweizerischer Gärtnermeister (21%).
• Aan de bloemisten is ook gevraagd welk verkoopondersteunend materiaal zij graag
zouden willen ontvangen. Hierop antwoordde meer dan de helft van de bloemisten
dat zij nergens behoefte aan hebben. De reden hiervoor is meestal dat ze zelf
materiaal maken, dat het geen nut heeft en dat men al genoeg materiaal krijgt.
• Bloemisten die wel graag verkoopondersteunend materiaal ontvangen, geven aan
vooral posters en assortimentboekjes te willen gebruiken.
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6.

INFORMATIE

6.1

Informatiebehoefte

Tabel 6.1:

Percentage bloemisten dat aangeeft over een aantal onderwer
pen meer informatie te wensen. (Uit 10 voorgelegde onderwer
pen gaf de respondent de 5 belangrijkste aan).

Informatie over nieuwe produkten
Algemene produktinformatie
Efficiënte inkoop
Verzorging van produkten
Verkooptrainingen
Produktinformatie voor consumenten
Arrangementen voor bijzondere gelegenheden
Winkelinrichting/produktpresentatie
Benaderen van leveranciers
Hoe kom ik aan promotiemateriaal?

1990

1995

71%
47%
39%
45%
32%
36%
38%
36%
18%
20%

66%
48%
42%
39%
38%
37%
37%
35%
15%
9%

• Uit deze tabel blijkt dat de behoefte aan informatie over nieuwe produkten is
afgenomen. Meer informatie is gewenst over efficiënte inkoop en verkooptrainingen.
6.2

Informatiebronnen

Tabel 6.2:

Belangrijkste informatiebronnen voor onderwerpen zoals
produktkennis, sortiment, winkelinrichting, etc.
% bloemisten

Vakbladen
Tentoonstellingen/beurzen
Leveranciers
Demonstraties/trainingen
Eigen ideeën
Geen informatiebron
Concurrent
Holland Flower

PVS Marktonderzoek

1990

1995

57%
44%
20%
20%
18%
15%
2%
1%

71%
51%
31%
29%
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7%
-
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• Uit deze gegevens blijkt dat Zwitserse bloemisten benodigde informatie voornamelijk
uit vakbladen halen. Ook in belangrijkheid toegenomen is de informatie verkregen
via tentoonstellingen/beurzen, leveranciers en demonstraties/trainingen. Holland
Flower als informatiebron is ook iets in belangrijkheid toegenomen (van 1 % in 1990
naar 3% in 1995).
• Een aanbieder van informatie kan het beste gebruik maken van de verschillende
vakbladen. Van het totaal aantal bloemisten geeft 75% aan nieuwe informatie graag
op die manier te bemachtigen. Een kleiner deel van de bloemisten geeft aan dat zij
graag geïnformeerd willen worden via demonstraties (28%) en trainingen (6%).
6.3 Holland Flower

Meest Interessante Informatie In het magazine Holland Flower
volgens de lezers in Zwitserland (1995)

Nieuwe produkten
Verzorging produkten
Bloemslerkunst
Assortiment
Winkelinrichting
Milieuvr. produktie
0%

20«
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100%
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• De bekendheid van de bloemisten met Holland Flower is vergeleken met 1990
toegenomen. Toen had 30% van de bloemisten nog nooit van het bestaan gehoord.
In 1995 is dit percentage afgenomen tot 14%. Van alle bloemisten die het Holland
Flower kennen, krijgt 88% het daadwerkelijk toegestuurd.
• Bij doorvragen bleek dat iets meer dan een vijfde van de ondervraagden behoefte
heeft aan meer informatie over milieuvriendelijke produktie. Jonge bloemisten (tot
24 jaar) en oudere bloemisten (vanaf 55 jaar) blijken iets minder belangstelling te
hebben voor milieuvriendelijke produktie.
PVS Marktonderzoek
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• Van het totaal aantal bloemisten is 16% van mening dat er een markt is voor
Produkten die op milieuvriendelijke wijze geteeld zijn. Tweederde van deze
bloemisten verwacht dat de consument bereid is om hiervoor meer te betalen. De
meerprijs zal volgens 58% van deze bloemisten niet hoger mogen zijn dan 10% en
23% is van mening dat de meer-prijs mag liggen tussen 10 en 20%. Meer dan de
helft van ondervraagden denkt dat er geen markt is voor milieuvriendelijke produkten
en bijna een kwart weet het niet.
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7.

AFZETVERANDERINGEN

7.1

Zakelijke markt

Van de totale verkopen van snijbloemen is ruim een derde bestemd voor de zakelijke markt
(kantoren, hotels e.d.). Het percentage kamerplanten dat door Zwitserse bloemisten aan de
zakelijke markt verkocht wordt is iets lager (18%). Een vijfde van de bloemisten verwacht
dat de zakelijke markt voor snijbloemen de komende driejaren toeneemt, 14% verwacht een
afname en ruim 50% denkt dat deze markt gelijk zal blijven. Van alle bloemisten verwacht
59% geen verandering in de zakelijke markt voor kamerplanten. Het percentage bloemisten
dat een toename of afname van deze markt verwacht is gelijk (beiden circa 10%).
7.2

Supermarkten

Meer dan de helft van de ondervraagden verwacht in de toekomst meer concurrentie te
ondervinden van supermarkten. Supermarkten kunnen meestal lagere prijzen hanteren. Door
het leveren van betere kwaliteit, speciale produkten en het geven van goede voorlichting en
service aan de consument proberen de bloemisten zich van de supermarkten te onderscheiden.
7.3

Sny bloemen
Verwachte ontwikkeling afzetmarkt snijbloemen

1990

1995
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•

Meer dan de helft van de ondervraagden (55%) verwacht dat de afzetmarkt voor
snijbloemen de komende drie jaar gelijk zal blijven. Ruim een kwart van de
bloemisten verwacht een toename en 18% van de bloemisten verwacht een daling
van de afzet.

•

Bloemisten zijn ten opzichte van 5 jaar geleden minder optimistisch ten aanzien van
de toekomst. Een kleiner percentage van hen verwacht een toename.

7.4

Kamerplanten

Verwachte ontwikkeling afzetmarkt kamerplanten

Toenam*

1990

1995
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• De bloemisten zijn minder positief over de afzetmarkt van kamerplanten. Bijna een
kwart verwacht de komende drie jaar een daling van de afzet. Meer dan de helft
(54%) van de ondervraagden verwacht dat de afzetmarkt gelijk zal blijven.
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8.
8.1

KWALITEITSOORDEEL ZWITSERSE EN BUITENLANDSE PRODUKTEN
Snijbloemen
Vergelijking kwaliteit Nederlandse vs. Zwitserse
snijbloemen
Zwitserse kw.beter

Vergelijking kwaliteit Nederlandse vs. Italiaanse
snijbloemen (1985)

Italiaanse kw.beter

Nederlandse kw. beter

Nederlandse kw. beter

Geen verschil
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Weet niet
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•

Bijna de helft van de bloemisten vindt de kwaliteit van Zwitserse snijbloemen beter
dan de kwaliteit van Nederlandse. Ten opzichte van 1990 is dit percentage echter
afgenomen. Versheid, houdbaarheid en de korte transporttijd worden hoog gewaar
deerd ten opzichte van Nederlandse produkten.

•

De Nederlandse kwaliteit wordt door 10% van de bloemisten als beter aangemerkt
dan het Zwitserse produkt. Versheid, kwaliteit en noviteiten zijn sterke Nederlandse
kenmerken.

•

Een derde van de Zwitserse bloemisten vindt de kwaliteit van Italiaanse snijbloemen
beter dan Nederlandse. Italiaanse bloemen hebben volgens de bloemisten meer zon
gehad en zijn daardoor sterker. Bovendien worden ze volgens bijna 13% van de
bloemisten op een natuurlijke wijze geproduceerd. Nederlandse bloemen worden
volgens 2% van de bloemisten op een natuurlijke wijze geproduceerd

•

Nederlandse snijbloemen worden ten opzichte van Italiaanse vooral gewaardeerd
vanwege de betere houdbaarheid, speciale kwaliteit en het grotere sortiment.

•

Gevraagd naar een rapportcijfer geven bloemisten Zwitserse snijbloemen gemiddeld
een 8.2, Nederlandse een 7.4 en Italiaanse snijbloemen een 7.3.
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8.2

Groene kamerplanten

Vergeli|king kwaliteit Nederlandse vs. Zwitserse
groene kamerplanten

Vergelijking kwaliteit Nederlandse vs. Duitse
groene kamerplanten (1995)
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• Bijna 30% van de bloemisten vindt de kwaliteit van Zwitserse groene kamerplanten
beter dan de kwaliteit van Nederlandse. Ten opzichte van 1990 is dit een kleine
stijging. Versheid, houdbaarheid en het feit dat de planten meer tijd krijgen om te
groeien, worden hoog gewaardeerd. Bijna een kwart van de bloemisten kan geen
voorkeur geven.
• De Nederlandse kwaliteit wordt door 11 % van de bloemisten als beter aangemerkt
dan het Zwitserse produkt. Betere kwaliteit en een lagere prijs zijn sterke Nederlandse
kenmerken.
• Bijna 1/3 van de bloemisten vindt dat er geen verschil aanwezig is tussen de kwaliteit
van Duitse en Nederlandse groene kamerplanten; 60% kan op deze vraag geen
antwoord geven.
• Gevraagd naar een rapportcijfer geven bloemisten Zwitserse groene kamerplanten
gemiddeld een 8.2, Nederlandse een 7.5 en Duitse groene kamerplanten een 7.0.
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8.3

Bloeiende kamerplanten

Vergelijking kwaliteit Nederlandse vs. Duitse
bloeiende kamerplanten (1995)

Vergelijking kwaliteit Nederlandse vs. Zwitserse
bloeiende kamerplanten
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Vergelijking kwaliteit Nederlandse vs. Deense
bloeiende kamerplanten (1995)
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• Bijna de helft van de bloemisten vindt de kwaliteit van Zwitserse bloeiende kamer
planten beter dan de kwaliteit van Nederlandse. Versheid, korte transported en het
feit dat de planten meer tijd krijgen om te groeien worden hoog gewaardeerd. Iets
meer dan 30% van de bloemisten ziet geen verschil tussen de Zwitserse en
Nederlandse bloeiende kamerplanten. Dit is een toename van 10 procentpunten ten
opzichte van vijf jaar geleden.
• De Nederlandse kwaliteit wordt door een heel klein deel van de bloemisten als beter
aangemerkt dan het Zwitserse produkt. Betere kwaliteit en mooie kleuren zijn sterke
Nederlandse kenmerken.
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• Eenderde van de bloemisten vindt dat er geen verschil aanwezig is tussen de kwaliteit
van Duitse en Nederlandse bloeiende kamerplanten. Meer dan de helft van de
bloemisten kan op deze vraag geen antwoord geven.
• Het overgrote deel van de bloemisten (67%) weet niet of er verschillen in kwaliteit
zijn tussen Nederlandse en Deense bloeiende kamerplanten.
• Gevraagd naar een rapportcijfer geven bloemisten Zwitserse bloeiende kamerplanten
gemiddeld een 8.5, Nederlandse een 7.2, Duitse een 6.9 en Deense een 6.8.
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WAT DOET HET PRODUCTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN?
Het opkomen voor de belangen van de hele siergewassensector. Dat is grofweg gezegd de
taak van het Produktschap voor Siergewassen (PVS).
Het produktschap doet zijn werk voor alle bedrijven die te maken hebben met snijbloemen,
kamerplanten, bloembollen, boomkwekerijprodukten en het hoveniersvak. Het gaat hierbij
niet alleen om de telers maar ook om bedrijven die zorgen voor verhandeling van de
Produkten. Ook voor de werknemers op deze bedrijven is het produktschap in de weer.
De ondernemers en werknemers in de sierteeltsector maken zelf uit wat het produktschap
doet en welke meningen het verkondigt. Dat gebeurt via het bestuur. Daarin zijn de
organisaties van werknemers en ondernemers vertegenwoordigd.
Wie betaalt het PVS? Dat zijn de telers, handelaren en hoveniers zelf. Zij dragen een deel
van hun omzet af. Uit de opbrengst worden gemeenschappelijke voorzieningen betaald.
Behalve marktonderzoek gaat het hier om promotie (Bloemenbureau Holland, Internationaal
Bloembollencentrum, Plant Publiciteit Holland en het Hoveniers Informatie Centrum),
teelttechnisch onderzoek, kwaliteitsbeleid, handelsbevordering, marktinformatie, milieuzorg,
onderwijs en verbetering van de arbeidsomstandigheden. Voor het PVS werken zo'n zeventig
mensen.
De overheid heeft in de jaren vijftig produktschappen opgericht. De bedrijven zijn hierbij
automatisch aangesloten. De regels die produktschappen uitvaardigen, gelden voor hen
allemaal. Dat betekent dat voorzieningen door het hele bedrijfsleven bepaald én betaald
worden.

