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‘Het maximale eruit halen’
De coronacrisis slaat hard toe in het
bollenvak, en veroorzaakt daarmee een
crisis op zichzelf. Hoe ga je als Tulpen
Promotie Nederland (TPN) om met zo’n
situatie? Wat is de rol van promotie?
Greenity ging in gesprek met Arjan
Smit, voorzitter TPN. ‘De wereld gaat
veranderen.’

Arjan Smit

VOORZITTER TULPEN PROMOTIE
NEDERLAND
Stichting Tulpen Promotie Nederland heeft als doel de wereldwijde promotie van de tulp en ‘het vieren van de lente’. Door tulp op
verschillende manieren onder de aandacht van de consument te
brengen, wil TPN de verkoop stimuleren. Dat doet de promotieorganisatie door ieder jaar een aantal promotieactiviteiten te organiseren. Daarvan springt de Tulpendag het meest in het oog. Op
de derde zaterdag van januari richt TPN een tulpenpluktuin in op
de Dam in Amsterdam. In 2020 kwamen daar 15.000 mensen op
af. Arjan Smit is voorzitter van TPN en directeur-eigenaar van tulpenbroeierij Smit Flowers in Spierdijk.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Hoe is Tulpen Promotie Nederland tot stand gekomen?

Wat gaat er allemaal niet door vanwege de coronacrisis?

“Nadat het Productschap Tuinbouw ophield te bestaan viel
ook het budget voor promotie van tulpen weg. We hadden al
eens eerder een poging gedaan om een promotiefonds op te
richten, maar dat was mislukt. Met een groepje eigenwijze
West-Friese tulpenkwekers en -broeiers besloten we opnieuw
onze krachten te bundelen en dit zelf op te pakken. RoyalFloraHolland wilde garant staan en ook de Rabobank was
bereid ons te steunen op basis van het plan dat wij hadden
gemaakt voor de Stichting Tulpen Promotie Nederland. Alle
kwekers die aangehaakt zijn bij de bloemenveiling voor de
vermarkting van hun tulpen staan 0,05 procent van hun omzet af aan TPN. We hebben nu zo’n 350 betalende leden. In
een normaal seizoen creëren we daarmee een mooi budget
waarmee we onze activiteiten rond het vieren van de lente
kunnen organiseren. In 2021 beleven we ons tienjarig jubileum. Dat gaat er door de coronacrisis wel iets anders uitzien
dan we vooraf hadden gedacht.”

“Gelukkig is de Tulpendag op de Dam in Amsterdam voor
dit jaar al geweest en dat is toch ons voornaamste evenement. Er zijn nogal wat schaatsevents afgelast, dus die lopen we mis. We zouden ook betrokken zijn bij het Eurovisie
Songfestival, en dat gaat ook niet door, maar er komt een
herkansing in 2021. De crisis raakt op dit moment vooral
de organisatoren van evenementen zoals tulpenroutes. Er
komen geen toeristen naar ons land, dus dat betekent dat
er geen beelden gemaakt en gedeeld kunnen worden en
dat de promotie van ons mooie product voor een belangrijk
deel wegvalt. Het goede nieuws is misschien dat we er volgend jaar, als alles hopelijk weer normaal is, allemaal extra
van gaan genieten.”

Wat doet TPN allemaal om de tulp in de spotlights te
zetten?
“We zijn de motor achter de Tulpendag op de Dam in Amsterdam en bereiken daarmee jaarlijks duizenden bezoekers,
nog los van alle media-aandacht die dit wereldwijd genereert
en wat bezoekers er zelf allemaal over posten op social media. Ook zijn we betrokken bij de organisatie van een groot
aantal tulpenpluktuinen in Nederland en leveren we bloemen voor de prijsuitreiking van (inter)nationale schaatswedstrijden. Verder adviseren en ondersteunen we bij allerlei
tulpeninitiatieven waarbij onze hulp gewenst is.”

Welke omzet loopt de tulpenbranche mis door de crisis,
naar jouw inschatting?
“Als tulpenbroeier heb je vier maanden per jaar om omzet
te genereren, daarvan lopen we er nu twee mis. Vanaf
begin maart zijn de prijzen voor tulpen al vrijwel nihil, dus
mijn schatting is dat de branche zo’n 40 procent van de
normale omzet misloopt. De middenprijs is met 8 eurocent
per steel heel slecht. Daar kun je nog tulpen voor plukken
en naar de veiling brengen, maar daar is ook alles mee
gezegd. Het brengt de productiekosten bij lange na niet
op. Bovendien mogen we 70 procent van de opbrengst niet
veilen, dus dat betekent: storten of een creatieve oplossing
bedenken, zoals tulpen aan huis verkopen of sympathieke
acties in gang zetten. Alles bij elkaar lopen we gruwelijk
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Wat kan Tulpen Promotie Nederland in deze situatie doen?
“We zijn continu op zoek naar kansen om er toch nog het
maximale uit te halen voor de promotie van tulp. We hebben wat filmpjes gemaakt voor social media met de boodschap: ‘maak het nu thuis extra gezellig’ en ‘koop bloemen
en geen wc-papier’ als oproep om de sector te steunen. Die
berichten worden veel geliked en gedeeld, dus dat levert
ons veel aandacht op. Verder lopen er nog wat publicaties
die we al in gang hadden gezet en nu nog wat extra hebben
opgepoetst, zoals een campagne voor de Duitse markt. Ook
hebben we zendtijd voor tulpen weten te bemachtigen bij
RTL 4’s Eigen Huis & Tuin en in De Grote Tuinverbouwing
van SBS6 die veel kijkers trekken, dus dat is mooie PR. De
Grote Tuinverbouwing besteedt bovendien aandacht aan de
tulp op hun Facebookpagina en Instagramaccount dus via
die weg bereiken we ook nog eens duizenden volgers. We
hebben een grote promotiecampagne opgezet die verschijnt
in dagbladen, lokale nieuwsbladen en publieksmagazines
zoals Margriet en Vriendin, waarin we tulp als de ideale
paasbloem promoten. Daarnaast hebben we een samenwerking opgezet met een groep influencers, met elk zo’n 15.000
tot 170.000 volgers, die laten zien hoe zij met behulp van
tulpen een paassfeer creëren in verschillende interieurstijlen. We hopen dat al die aandacht ertoe leidt dat consumenten tulpen blijven kopen.”

Hoe gaan jullie leden met deze situatie om?
“We proberen toch positief te blijven en te onderzoeken
wat dan nog wel kan. Zo zie je allerlei mooie initiatieven
ontstaan, zoals broeiers die verkoop vanaf het bedrijf organiseren tot en met broeiers die bij zorginstellingen langs gaan
om tulpen uit te delen, waarover dan weer mooie filmpjes
verschijnen op social media. Je haalt er bij lange na je omzet
niet mee, maar zo hopen we wel goodwill te kweken voor
onze branche. En dat lijkt te lukken. De reacties zijn heel
positief en veel van de berichten over tulpen worden geliked
en gedeeld. Dat is positief.”

Hoe hou je de gelederen gesloten in zo’n situatie?
“Wij hebben geen aanwijzingen dat er onvrede is onder de
TPN-leden. Zij dragen slechts 0,05 procent van hun omzet
af, dus het gaat om een relatief klein bedrag. Wel is er
een groot gevoel van saamhorigheid. Zo zijn er kwekers
die samen initiatieven oppakken, zoals tulpen brengen bij
8

‘Weggooien doen we
liever niet, dat gaat
tegen ons tulpenhart in’

zieken, bejaarden en mensen in de zorg. We zetten samen de
schouders eronder.”

Wat is het belang van promotie in deze tijd?
“Juist nu is het belangrijk om te blijven focussen op het positieve imago van de tulp. Elke steun die we daarmee krijgen
is van harte welkom. Zeker als dat ervoor zorgt dat consumenten tulpen blijven kopen.”

Je bent niet alleen voorzitter van TPN, maar ook directeur-eigenaar van tulpenbroeierij Smit Flowers in Spierdijk.
Hoe gaat het daarmee?
“Ik haal veel steun uit het idee dat dit ons allemaal raakt, of
je nou kapper, horecaondernemer of tulpenbroeier bent. We
zijn verenigd als lotgenoten. We zijn nog wel aan het werk,
maar alles gaat mondjesmaat. Aanvankelijk hadden we nog
wat bestellingen voor onze vaste klanten, maar dat wordt
steeds minder nu de winkels in Duitsland en Oostenrijk zijn
gesloten. We leveren nog wel aan bij de veiling, zij het veel
minder, en waar mogelijk haken we aan bij goededoelenacties. We zijn nog aan het planten voor Moederdag, maar de
vraag is of Nederland dan nog open is. Weggooien doen we
liever niet, dat gaat tegen ons tulpenhart in. Dus doen we
het maximale om toch wat omzet te halen.”
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