T E E LT V E R B E T E R I N G

Om goed handel
te kunnen doen is
het belangrijk dat
de afnemer goed is
geïnformeerd. Het gaat
dan niet alleen om wat
er te koop is, maar ook
om wat er níet volop te
koop is. Als een klant te
laat wordt geïnformeerd
als een product niet of
onvoldoende beschikbaar
is, ontstaat er onvrede.
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Hoewel sommige kwekers denken
dat het goed is voor de prijzen als
een product schaars, is het voor de
afnemer vooral lastig als een product
onvoldoende voorradig is. Misschien
heeft hij deze planten al ergens
aangeboden en moet hij hier nu een
extreem hoge prijs voor gaan bieden.
Als al bekend is dat een bepaald
product niet of onvoldoende in voorraad is, dan had hij zijn klant ook
een alternatief kunnen aanbieden.
Waarschijnlijk houdt u met goed
informeren een tevredener klant
over dan wanneer u hem dwingt een
te hoge prijs te gaan betalen omdat
het product niet meer voldoende
voorradig is.
Het is belangrijk dat iedereen beseft
dat elke (toegevoegde waarde biedende) schakel in de keten belangrijk
is. Al deze schakels moeten de kans
krijgen geld te verdienen aan hun

handel. Alle snelle handeltjes die de
kosten bij de tussenliggende schakels
verhogen, zijn op de lange termijn
ongunstig voor de afzet. We willen
dat de consument een eerlijke prijs
betaalt voor onze planten. We doen
er alles aan om ze een uitstekende
kwaliteit te bieden. Delen van de
prijs die worden veroorzaakt door gebrekkige communicatie, zijn in feite
nutteloos. Ze verhogen de uiteindelijke prijs die de consument moet
betalen en dat geld komt niet bij de
producent terecht. Alle delen van de
prijs die we kunnen schrappen door
beter te communiceren, komen wél
ten goede aan de producent en de
consument.
Optimaal communiceren houdt in
dat al in een vroeg stadium duidelijk is bij welke producten er in de
verkoop een tandje bij gezet moet
worden en bij welke soorten er terughoudend moet worden gehandeld.
Als op tijd duidelijk wordt dat een
product er niet meer is, kan worden
gezocht naar een alternatief. Als de

informatie zo lang wegblijft dat de
planten al zijn doorverkocht, zal
deze order niet geheel kunnen worden ingevuld en valt er dus handel
weg, terwijl er bij tijdige informatie
een alternatief aangeboden had kunnen worden. Goede communicatie
tussen de teler en de klant geeft een
mate van rust die iedereen ten goede
komt. Problemen en tekorten in het
hoogseizoen leiden tot klachten en
ontevreden relaties.

INZICHT IN GROEI
Op dit moment is er vrij goed te constateren of een partij planten slecht
of juist heel goed is gegroeid. Door
de twijfels bij slechte groei met de afnemer te communiceren, voorkomt
u teleurstellingen in het leverseizoen. Bij twijfel is het verstandig om
de klant op de tuin uit te nodigen.
Naast het feit dat u goed informeert,
is dit soort bezoeken echt goed voor
de onderlinge verstandhouding. De
groei nu goed in beeld brengen biedt
uzelf ook meer inzicht.
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