IN GESPREK

26 februari 2021

26 februari 2021

6

26 februari 2021

26 februari 2021
006-8 In gesprek 87.indd 6

22-02-21 09:20

‘De veiling
wil te snel’
Bloemenveiling Royal FloraHolland
verkeert in een transitie. De
bloemenveiling probeert in een stevig
tempo een flink aantal veranderingen
door te voeren, onder andere op het
gebied van digitalisering. De Stuurgroep
Lijnrijders Belangen is kritisch over de
aanpak van de bloemenveiling. Door
gesprekken met de directie probeert de
belangengroep invloed uit te oefenen op
de ontwikkelingen.

Cees Heemskerk
VOORZITTER STUURGROEP
LIJNRIJDERS BELANGEN
Bij de Stuurgroep Lijnrijders Belangen (SLB) zijn zo’n zestig lijnrijders aangesloten. SLB maakt onderdeel uit van de Vereniging van Groothandelaren
in Bloemkwekerijproducten. De belangengroep zit onder andere aan tafel
met Royal FloraHolland om te praten over de actuele ontwikkelingen op de
bloemenveiling, zoals het mogelijk wegvallen van de fysieke veiling in Rijnsburg. Heemskerk nam op 22-jarige leeftijd het lijnrijdersbedrijf van zijn vader
over na diens overlijden. Met drie vrachtwagens bevoorraadt hij bloemisten,
markthandelaren en tuincentra in Duitsland.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Er is nogal wat reuring rondom Bloemenveiling Royal
FloraHolland. Waar gaat dat zoal om?
“Royal FloraHolland wil een transitie realiseren en dat is
begrijpelijk. Het probleem is vooral de snelheid waarmee
de bloemenveiling dat wil doen. Denk bijvoorbeeld aan
de overschakeling naar 100 procent digitaal, kopen op
afstand, Floriday, Floriway en Floripay, het idee om de
fysieke veiling in Rijnsburg te sluiten. Het is allemaal erg
veel in een korte tijd en het gebeurt niet altijd zorgvuldig
genoeg.”

Is uw belangengroep tegen deze veranderingen?
“We zijn er niet tegen en ons doel is ook niet om dwars
te liggen. Wat we wel belangrijk vinden is dat kopers en
verkopers aangehaakt blijven bij de ontwikkelingen. Dat
informatie wordt gedeeld en dat we mogen meedenken.
Nu horen we geregeld dat de veiling ‘gesprekken heeft
gevoerd met’, maar in feite worden er gewoon mededelingen gedaan. Zo zou het niet moeten gaan. Lastig is ook
dat kwekers en kopers anders tegen de ontwikkelingen
aankijken dan de veiling. Voor de veiling gaat het vooral
om het proces en de kosten. Voor kwekers en kopers staan
de producten meer centraal. Dus we praten niet altijd
vanuit hetzelfde belang en we begrijpen elkaar niet altijd.

Terwijl er uiteindelijk wel een duidelijk gemeenschappelijk belang is: als het kwekers en kopers goed gaat, gaat
het de veiling ook goed.”

Wat is jullie grootste zorg?
“Dat Royal FloraHolland veranderingen doorvoert die voor
veel schade zullen zorgen en niet meer terug te draaien
zijn. Daarbij is de snelheid waarmee ze die veranderingen
willen doorvoeren te hoog, de plannen zijn te ambitieus.
Bovendien moet je nieuwigheden pas implementeren op
het moment dat ze goed werken en echt staan. Nogmaals:
wij zijn niet tegen digitalisering, maar neem wel de tijd
voor de implementatie van bijvoorbeeld Floriday, dan kun
je veel problemen voorkomen. Nu functioneert het niet
optimaal. Dat geldt ook voor Floripay, het systeem is niet
goed afgewerkt, maar wordt wel in de markt gezet. Daar
wordt niemand wijzer van. De veiling wil te snel.”

Jullie maken je ook sterk voor het behoud van een fysieke veiling in Rijnsburg. Waarom is dat zo belangrijk?
“Wat je mist bij landelijk veilen is de mogelijkheid om het
product fysiek te schouwen. Nu loop ik voorafgaand aan
de veiling in Rijnsburg een rondje door de bloemen om te
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krijgen van het product? Als ik me moet baseren op de foto’s die kwekers aanleveren, word ik niet veel wijzer. Met
50 procent van dat materiaal kan ik niet werken. RFH wil
‘multitransactieveilen’ introduceren, waarbij meerdere
kopers vanaf verschillende locaties tegelijkertijd een product voor dezelfde prijs kunnen kopen. Dat heeft invloed
op de prijs en op het ‘spel’ van de handel. Het effect op de
prijs dat ontstaat als je bloemen aanvoert voor verschillende klokken ben je dan kwijt. Op termijn kan dat nog wel
eens heel nadelig uitvallen voor de kwekers. Multitransactieveilen betekent voor kopers dat je op meer klokken
tegelijkertijd moet kopen. Ik zit nu al op zeven klokken te
werken en moet alle zeilen bijzetten om dat bij te houden.
En ik doe dit werk toch al lange tijd. Als we landelijk gaan
veilen worden dat er 23, dat is gewoon niet te doen. Het is
geen realistisch plan.”

Hoe kijken jullie naar de totstandkoming van Floriway?
“Daar hebben wij kritische vragen over gesteld. De veiling
koopt drie transportbedrijven op en neemt de distributie
op zich. Daarmee creëert zij een monopoliepositie, voor
kwekers en kopers is er niks meer te kiezen. De prijzen
kunnen gaan stijgen zonder dat jij daar als ondernemer
iets tegen kunt doen. Dat kan niet de bedoeling zijn. De
veiling is van de leden, en dit is uiteindelijk niet in hun
belang. De Ledenraad heeft aan de handrem getrokken.
En terecht, hoe leg je dit soort keuzes uit?”

‘De directie van RFH
erkent dat zij een
probleem heeft en wil
vanzelfsprekend graag tot
een oplossing komen’

Wat is de rol van SLB in deze ontwikkelingen?
“Als belangengroep zitten we sowieso altijd boven op
de actuele ontwikkelingen. Daarbij hebben we oog voor
zaken als distributie, logistiek en de klok. Nu er rond de
transitie van de veiling zoveel speelt, hebben wij wekelijks
contact met de directie van Royal FloraHolland. Dat zijn
constructieve gesprekken. De directie van RFH erkent dat
zij een probleem heeft en wil vanzelfsprekend graag tot
een oplossing komen. Wij proberen met de informatie die
wij aandragen goed inzicht te geven in de gevolgen van
hun plannen en mee te denken over aanpassingen van de
plannen of alternatieven. Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden om de fysieke veiling in Rijnsburg te behouden,
naast het plan voor landelijk veilen? Daarin zetten we
stappen met elkaar. Onze belangrijkste boodschap is: blijf
in gesprek met kwekers en kopers en neem de tijd voor
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vernieuwing. Rol iets pas uit als het functioneert. En
blijf aangesloten bij de behoefte van je leden. We hebben
elkaar allemaal nodig.”

Waar hopen jullie over een jaar te staan?
“Hopelijk heeft de herontwikkeling dan al enigszins vorm
gekregen maar wel op zo’n manier dat rekening is gehouden met de belangen van kwekers en kopers. Onze vurige
wens is dat alle partijen die het betreft goed in dit proces
worden meegenomen. Wij zullen er in elk geval alles aan
doen om op te komen voor de mensen die dat zelf niet
kunnen. Persoonlijk beschouw ik dat als mijn sociale
plicht.”
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