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‘Bloemenoverschot kunnen we met
de hele keten oplossen’
De directe verkoop van bloemen aan
particulieren door broeiers is Marco
Maasse een doorn in het oog. ‘Slecht voor
de bloemisten en slecht voor de keten’,
vindt de directeur van de Vereniging
Bloemist-Winkeliers (VBW). Snappen doet
hij het wel, al heeft hij een ander idee.
“We moeten het samen, dus ketenbreed,
oplossen. We werken er al aan met de
schakels in de keten.”

Marco Maasse
DIRECTEUR VBW
Al ruim 20 jaar ‘wappert’ Marco Maasse als directeur van de Vereniging Bloemisten-Winkeliers rond bij de bloemisten, zoals hij dat zelf
uitdrukt. De brancheorganisatie voor de bloemisten vertegenwoordigt circa ‘60 procent van de omzet en werkgelegenheid’ in Nederland, de vereniging telt ruim 1.300 leden. Nederland heeft ongeveer
3.000 bloemisten. De VBW heeft ook het mandaat om de CAO voor
de hele branche af te sluiten. De VBW wil ondernemerscompetenties
van haar leden verbeteren en het ondernemersklimaat voor de bloemist zo gunstig mogelijk maken. Leden profiteren van een kennis- en
adviescentrum plus dienstverlening.

Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

Hoe reageerde de bloemisterijsector toen Nederland acuut
met de coronamaatregelen te maken kreeg?
“Bij de start was er direct opschudding en vrees. Al snel
ontstond het idee dat bloemen niet behoren tot de primaire levensbehoeften en dat alle winkels dicht moesten als
het echt ingewikkeld werd rond corona. De VBW is direct
aan de slag gegaan om de sector door de crisis te loodsen,
via vier stappen. Eerst inzetten op het openhouden van de
winkels. Als tweede om op zijn minst bezorging mogelijk te
houden. Als derde goede voorzieningen en financiële tegemoetkoming voor de getroffen detaillisten en als vierde een
oplossing voor de liquiditeitsproblemen op langere termijn.
Daarna werd duidelijk dat de winkels open kunnen blijven,
zolang een piek in de besmettingen uitblijft. Dat bracht wel
opluchting bij onze leden.”

Maar de winkeliers zagen hun omzet kelderen door gebrek
aan aanloop en het grotendeels wegvallen van de zakelijke
markt?
“Dat effect is niet bij alle winkels zichtbaar, het is sterk afhankelijk van de locatie. Winkels die in een winkelcentrum
zitten of in de buurt van een supermarkt blijven aanloop
houden. De zogeheten ‘stand alone’-winkels hebben het
veel moeilijker, net als winkeliers die hun zaken online niet
op orde hebben. Voor winkels die veel zakelijke klanten
hebben, online niet handig zijn en geen aanloop hebben, is
deze periode funest. Gemiddeld genomen zien ondernemers
hun omzet van fysieke bezoekers met 40 procent dalen. Er
mag nu maar één klant per 10 vierkante meter de winkel

in en dat zorgt voor afhakers, die verder lopen als er een rij
staat. De zakelijke omzet daalt ook, omdat veel bedrijven het
abonnement stopzetten. Er zijn tenslotte geen of nauwelijks
werknemers op kantoren. Dat is goed te begrijpen. Gelukkig
is er ook een nieuwe omzet op gang gekomen, namelijk bedrijven en consumenten die meer dan ooit of zelfs voor het
eerst bloemen kopen om met anderen mee te leven. Deze
extra omzet is in veel gevallen minimaal even groot als de
weggevallen omzet.”

Kort na de start van de crisis kwam er een beweging op
gang om de sierteelt te steunen. Daarvan profiteren bloemisten toch ook?
“Dat sociaal denken kwam inderdaad in de plaats voor een
deel van het verlies. Bedrijven gingen van alles doen voor
de thuiswerkers en voor de relaties. Die markt is explosief
gegroeid en het voordeel is dat veel van die acties online of
telefonisch te regelen zijn. Bijvoorbeeld de oproep van de
koning om iets te doen tegen het eenzaamheidsvirus zorgde
ook voor een impuls. Vaak worden bloemen gekozen om aan
te geven dat iemand niet vergeten is. Nu zijn al die effecten
bij elkaar goed voor een heel kleine plus bij een deel van de
bloemisten. Hoe het in de toekomst gaat, weet niemand.
Hoe lang duurt die crisis nog en hoe lang horen daar nog
bloemen bij? Blijft de vraag straks? Uiteraard hopen we dat
de drukte in maatwerk en online orders blijft. Minister De
Jonge riep ook op om elkaar een bloemetje te geven. Dat zijn
belangrijke signalen voor onze branche. Bloemen en planten
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U roept broeiers en kwekers op de verkoop vanaf het bedrijf aan particulieren direct te stoppen. Het is voor veel
ondernemers de enige manier om nog wat te verdienen aan
het product. Wat moeten ze dan?
“Het lijkt een oplossing, maar we zijn bang dat het de markt
voor langere tijd bederft. Consumenten raken gewend aan
de lage prijzen die broeiers vragen voor hun product. Ik kan
mij moeilijk voorstellen die dat prijzen kostendekkend zijn.
Afhankelijk van het bedrijf zal het soms een druppel op de
gloeiende plaat zijn. Belangrijk is om de keten in stand te
houden, alleen dan houden we het vol met zijn allen. Uiteraard snap ik de kwekers heel goed, maar de markt en het
imago van de bloemen gaan eraan kapot. De waarde raakt
compleet weg.”

Ondertussen bijten de kwekers maar op een houtje?
“Natuurlijk niet en dat zeg ik de kwekers ook die zich naar
aanleiding van de oproep bij ons meldden. De kwekers zitten
in een rotpositie en daar hebben wij ook pijn van in onze
buik. Het is ook niet goed voor de markt als straks bedrijven
wegvallen. De VBW en haar partners in de keten zijn samen
bezig om maatregelen te nemen, voor nu in de crisis en voor
straks. De bedoeling is snel grotere volumes bloemen en
planten naar de markt te brengen via de route kweker, klok,
soms groothandel, bloemist. We proberen consumenten met
campagnes te verleiden meer bloemen te kopen en daarin
werken we nauw samen. Niet het hele overschot is zo weg te
werken. Dat lukt pas als we ook weer afzet in het buitenland
hebben. Daar bereiden we ons al op voor, door filmpjes met
bloemisten en kwekers te maken die we in verschillende
talen beschikbaar hebben. Promotie via onder meer social
media maar ook adverteren via de Ster op televisie leidt
hopelijk tot meer afzet en we laten de buitenlandse bloemisten en klanten merken dat we er ook voor hen zijn. We
zijn ervan overtuigd dat dit de kwekers en de sector op lange
termijn meer helpt.”

Hoe ziet die binnenlandse actie er concreet uit?
“Stel, er worden extra rozen aangevoerd via de veiling. Die
nemen bloemisten af, dus er komt een prijs voor die rozen.
Vervolgens geven de bloemisten bijvoorbeeld bij ieder boeket
een roos weg. Die kan de consument op zijn of haar beurt
ook weer weggeven. Zo hopen we ook mensen te bereiken
die zelf zelden of nooit een bloemetje kopen, om zo de afzet
te stimuleren. Bloemen worden betaald en prijs en imago
van het product gaan niet kapot. Ondertussen denken we na
over allerlei mogelijke alternatieven. We richten ons daarbij
primair op de binnenlandse markt met ook mogelijkheden
van doorvertalen naar alle Europese landen via Florint.”
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‘De markt en het imago
gaan kapot aan het
weggeven van bloemen’

Oké, en gratis weggeven aan de zorg. Ook niet goed?
“Weggeven aan goede doelen is goed en jammer tegelijk. Het
is goed voor de ontvangers, die verdienen zelfs meer dan een
bloemetje. Ook voor mensen die niet altijd bloemen krijgen,
is dit een goede zaak. Die merken zo ook hoe waardevol een
bloemetje kan zijn. Het kan echter ook averechts werken bij
mensen die menen dat ze een gratis bloemetje krijgen omdat
er een overschot is en de bloemen anders toch in de kliko
gaan. We zijn niet tegen de acties, want ze lossen twee dingen op. Er wordt iets met het overschot gedaan en er wordt
waardering getoond. Er zit wel het risico in dat mensen
anders naar bloemen gaan kijken.”

De VBW zoekt Plantion, Bloomland en andere ketenpartners op, maar praten jullie ook met KAVB, Anthos of handelspartijen in de bloembollen?
“We hebben elkaar nog niet opgezocht, maar misschien
moeten we dat ook doen. Kwekers en bloemisten vinden
elkaar nu heel goed. Onze lobby is tot nu toe vooral gericht
op de detailhandel en de retail, daar is in deze fase het meest
mee te bereiken. Het zou mooi zijn als er meer aansluiting
komt binnen de keten. Dan levert die crisis misschien nog
iets op voor de toekomst.”
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