Elkaars aanjager
in de verkoop
Geen groter sierteeltmerk dan Decorum. Dit jaar traden er weer
broeiers toe tot de telerscoöperatie waarin kwekers gezamenlijk
marketing- en afzetzaken oppakken. Hiermee groeit deze
productgroep binnen deze kwekersclub. Wat brengt het hun?
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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“E

en heel belangrĳke reden dat kwekers erbĳ
willen, is dat ze wat van elkaar willen leren.
Dat is minstens zo belangrĳk als de reden om
hun marketing en afzet te verbeteren”, zegt
Raymond Hedges, sinds 2018 directeur van Decorum Company, maar hĳ is ‘de minst belangrĳke schakel’. “De kwekers
zĳn Decorum. De inzet en het succes komen van hen. Decorum Company is met vĳftien medewerkers een verlengstuk van hun bedrĳf.” Het ‘geheim van Decorum’ is volgens
Hedges dat het kwaliteitslabel voorziet in een behoefte van
eindklanten. Met ‘Decorum’ erop weten ze zeker dat dit het
beste is dat ze kunnen kopen. De kwekers behoren tot de
top 3 of 5 in hun product en houden die drive om de beste
te willen zĳn. “Als succesvolle mensen met elkaar dingen
doen, is dat vaak ook succesvol.” Dat er de laatste jaren best
wat kwekers met voorjaarsgewassen en seizoenproducten bĳ
zĳn gekomen, is omdat Decorum het assortiment verbreedt.
“Het is geen bewust beleid om broeiers erbĳ te halen. We
kĳken naar producten die ons een betere positie geven bĳ
de eindkant en ons als groep sterker maakt. Wĳ zĳn niet de
veiling en zullen ook nooit alles hebben.”

NIET IN ELKAARS VAARWATER
Decorum startte in 1999 als kwaliteitslabel in planten. Vanaf
2013 kwamen er bloemenkwekers bĳ (zie kader op pag. 18:
Wie en wat is Decorum?). “Je kunt wel goede planten in het
schap hebben staan, maar als er slechte bloemen bĳ staan,
dan klopt het nog niet”, aldus Menno Boots van Borst Bloembollen. “Bovendien worden bloemen en planten vaak samen
verhandeld.” De tulpenbroeier uit Obdam werd in 2015 lid.
Decorum had toen net een conceptlĳn voor planten voor
de hoogwaardige retail ontwikkeld samen met groothandel
Verdel en zocht naar tulpen uit een hoogwaardig segment.
Dit afzetkanaal is voor Borst niet heel groot, maar wel een
goede manier om feedback te krĳgen van supermarktketens.
Samen met een collega doet Boots de verkoop; ze doen niet
mee aan de nieuwe verkoopservice van Decorum. “Verkoop
interesseert ons. Je weet beter hoe de hazen lopen. Die
kennis willen we zelf houden.” Borst Bloembollen heeft wel
nauw contact met de accountmanagers van Decorum. “Zĳ
maken tamtam bĳ eindklanten voor het brede assortiment
Decorum-producten. Ze kĳken door welke exporteur die
eindklant beleverd wordt en betrekt die erbĳ.”
Zelf bezoekt Boots ook eindklanten en inkopers in het buitenland. Hĳ heeft goede contacten in Rusland. “Als ze daar
iets nodig hebben, bellen ze. Ik wĳs ze dan op producten
van Decorum-kwekers. Omdat we als leden niet in elkaars
vaarwater zitten, durf ik ook aan mĳn beste koper een collega-kweker aan te bevelen. Doordat alle Decorum-leden dit
doen, zĳn we elkaars aanjagers in de verkoop.” Van de bĳna
55 leden is er altĳd wel iemand in het buitenland. “Ik merk
dat meteen aan interesse voor mĳn product.”

AMPER AANDACHT
Jaco Leenen van narcissenbroeierĳ WF Leenen: “Wĳ zĳn lid
geworden omdat Decorum staat voor zaken die ook in onze
visie staan.” Het bedrĳf is nu een jaar lid. Leenen, die samen
met zĳn broer Dirk het bedrĳf heeft, wil groeien in het aantal soorten en hoeveelheden. “Dan moet je andere kanalen
aanboren dan de veilingklok, want dat is hout of goud.”
Bĳna alles van de kwekerĳ is directe handel. Om die reden
wil Jaco zelf meer de keten in. Hĳ moet ook wel; narcissen
zĳn een redelĳk klein product bĳ zowel FloraHolland als de

WF Leenen heeft samen met
Decorum een nieuwe doos
voor narcissen ontworpen
en gelanceerd. “De publiciteit daaromheen pak je mooi
mee”, aldus Jaco Leenen.

bloemenhandel, waardoor zĳn product bĳ
de veiling amper aandacht krĳgt. “Zo hebben we
geen accountmanager Narcissen meer. Kopers die vragen
hebben over narcis, kunnen bĳ de veiling nergens terecht.”
Nu lift Jaco mee op het kopersnetwerk van Decorum-leden. Het is een kwestie van introduceren: “Met ‘Wĳ doen
de narcissen vanuit Decorum’ kom je heel anders binnen
dan wanneer je zegt ‘Ik doe alleen narcissen’.” Samen met
leden doet hĳ ook de distributie. WF Leenen is een van de
zeven Decorum-kwekerĳen die sinds kort gezamenlĳk een
verkoper van Decorum in dienst hebben. “Als je een seizoenproduct hebt, is een eigen verkoper in dienst nemen lastig.
Omdat directe handel bĳ ons erg groeit – zes jaar geleden deden we 30 procent en nu 80 tot 90 procent – en deze handel
daarnaast veel via internet verhandeld wordt, kan dit beter
door een verkoper worden gedaan.”
Beide broeiers merken dat Decorum ook een goed vehikel is
om nieuwe soorten uit de eigen veredeling snel te introduceren in de keten. Voor Boots, die zelf ook bollen kweekt, betaalt
zich dat dubbel terug. “Loopt een soort goed, dan is het voor
een collega-broeier interessant het bĳ ons aan te schaffen.”

SAMEN NAAR EEN HOGER NIVEAU
De vraag of Decorum rendeert, beantwoordt Leenen met
een volmondig ja. “We zĳn in één jaar van 40 tot 50 procent
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Wie en wat is
Decorum?
Telerscoöperatie Decorum heeft 53 leden, waarvan ongeveer de helft bloemen teelt en de andere helft planten.
Er zitten zo’n twintig kwekers bij die bloemen of planten
uit bollen of knollen telen. In totaal heeft Decorum minimaal 4000 producten. Decorum Company is het bedrijf
met vijftien medewerkers dat voor de kwekers werkt.
Decorum Company brengt ‘de beste prijs uit de markt
voor het Decorum-product’, aldus directeur Hedges. Dit
realiseert het door het ontwikkelen en in de markt zetten van het merk Decorum op handels- én consumentenniveau. Eindklanten zoals tuincentrum, groothandel
en bloemisten worden actief benaderd.
Het werk bestaat voor 98 procent uit ondersteuning in
marketing en afzet. Er werken drie accountmanagers en
vijf medewerkers die zich met markt en communicatie
bezighouden. De accountmanagers doen gezamenlijk
zo’n 150 buitenlandse bezoeken bij eindklanten per jaar.
“Als kweker krijg je dat met eigen verkopers nooit voor
elkaar.” Focuslanden zijn Duitsland, Italië en Rusland. De
accountmanagers zoeken samenwerkingen met exporteurs. Ze creëren vraag en zorgen samen met communicatie dat Decorum-producten in de picture staan. “Het
allergrootste voordeel is dat we een breed assortiment
kunnen aanbieden.”
De accountmanagers werken nauw samen met kwekers; marketing en verkoop moeten zo dicht mogelijk
bij elkaar liggen. Sinds oktober heeft Decorum een eigen
verkooporganisatie waar zeven bloemenleden de verkoop
uit handen hebben gegeven aan één verkoper en hiervoor
betalen. Die verkoopt alle producten van deze kwekers,
dus ook A1 en A2. Deelnemende broeiers zijn: W.F. Leenen
(narcis), Boers Amaryllis, Van der Gulik (tulp), Straathof
Hyacinten en Van Noort Hyacinten. De eigen verkoopster organiseert de dagverkoop vanuit de Decorum-box
in Naaldwijk en neemt het relatiebeheer over. Hedges:
“De verkooporganisatie was een wens van leden, maar
ook klanten.”
Alleen de beste producten worden verhandeld onder de
merknaam. Hoeveel dat is, verschilt per kweker. “Het
ligt tussen de 30 en soms wel 100 procent.” De hele
Decorum-groep maakt totaal 205 miljoen euro omzet,
daarvan is 120 miljoen euro ‘Decorum-handel’. De kwekers bepalen de kwaliteitspecificaties. “Dat is zeg maar
de VBN-norm, plus, plus.” Leden zijn erop gebrand dat
te bewerkstelligen. “Ze rommelen er niet mee. Het is
tenslotte hun eigen merk waarin ze zelf investeren.”
Decorum schakelt als ‘vangnet’ externe kwaliteitscontroleurs in.
Alleen kwekers die in hun DNA hebben zitten ‘om het elke
dag beter te doen’ komen bij de telerscoöperatie. Naast
topkwaliteit product hebben, is het type ondernemer een
tweede belangrijke voorwaarde. “Je moet willen samenwerken. Bereid zijn om je kennis te delen over markten en
klantgegevens. Dat gaat gemakkelijker als kwekers niet
in elkaars vaarwater zitten.” Decorum-leden besparen
ook geld door gezamenlijk inkopen te doen, contracten
af te sluiten of beurzen te doen.

18

Rond 80 procent van de tulpen van Borst Bloembollen
gaat weg onder het Decorum-merk, aldus Menno Boots.

zozeer een hogere prijs, maar wel een hogere gemiddelde
prijs. Van zijn productie gaat 90-95 procent weg onder het
Decorum-merk. De laatste snee narcissen snijdt hij niet. “In
een kleine markt kunnen we het ons niet permitteren tweede kwaliteit te verkopen.” Toen hij nog niet bij Decorum zat,
veilde hij die narcissen op de klok. “Superstom. Ik kwam
erachter dat sommige klanten die bloemen kochten, ze als
eerste kwaliteit verkochten.” Niet alleen over de verkoop
is hij tevreden, minstens zo’n winstpunt is het netwerk
van Decorum. “Je haalt heel veel informatie uit deze club
kwekers. Zelf delen we ook veel, want als je dat niet doet en
je houdt je mond, dan gebeurt er weinig. Kwekers die niet
willen delen, moeten niet bij Decorum gaan.”
Omdat de broei van narcis totaal anders is dan die van
tulp en hyacint, wisselt Leenen met deze broeiers binnen
Decorum geen broeigegevens uit. Boots geeft aan dat hij en
Decorum-lid en tulpenkweker Van der Gulik wel veel delen.
Het assortiment bijt elkaar niet. Boots: “Van der Gulik is
teelttechnisch sterker, wij in de handel. Hij probeert beter
te zijn dan ons en wij proberen beter te zijn dan hij en de
manier waarop vertellen we elkaar. Hierdoor gaan we samen
steeds naar een hoger niveau.” Rond 80 procent van Borst
Bloembollen gaat weg onder het Decorum-merk. Dit percentage is door de jaren heen niet veranderd. Of het rendement
en de afzet zijn verbeterd sinds Borst bij Decorum kwam,
vindt Boots moeilijk te zeggen. De broeierij is sinds 2015
enorm gegroeid, met zo’n 20 tot 30 procent. “De middenprijs
is wellicht iets hoger. Het afsluiten van orders is ondanks de
groei zeker niet moeilijker gegaan. Decorum zorgt ervoor
dat de achterdeur bij de handel altijd al op een kier staat.”
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