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‘Dit seizoen was het in tulpen
een hele puzzel’
De afgelopen jaren is er veel veranderd bij
de bloemen- en plantenverkoop van Albert
Heijn, zo vertelt Sophie Zijp, inkoper van
deze categorie bij Albert Heijn. Het laatste
anderhalf jaar was helemaal bijzonder met
zo’n goede verkoop. “Komend jaar wordt
spannend. Wat gaat de verkoop doen
zonder de invloed van corona? Dit maakt
vooraf inkopen en vastleggen lastiger.”
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Hoe belangrijk zijn bloemen en planten voor Albert Heijn?
“Het groeit wel ieder jaar en dat willen we ook, maar hoe
groot het omzetaandeel is, vertellen we niet. Ondanks dat
het een kleinere categorie is in de verschillende omzetgroepen van Albert Heijn, zijn bloemen en planten het visitekaartje van de winkel. Je ziet ze bij binnenkomst en bij het
weggaan. Verder maken ze het gemak compleet. Je kunt
voor alles bij onze winkels terecht: voor bloemen of planten
voor bij je thuis of om cadeau te doen. In de afgelopen jaren
is de klantbehoefte veranderd. Zo zijn de boeketten fors
uitgebreid en afgelopen jaar zetten we een nieuwe rozenstrategie in. Per productgroep in bloemen en planten kijken we
hoe ze het doen, hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de
concurrent en hoe we kunnen inspelen op de klantbehoefte.
Daar maken we onze plannen op.”

Wat is de strategie voor de komende jaren?
“We zetten altijd in op groei, zowel in stuks als in meer
verschillende producten. Met dat laatste moet je soms wel
voorzichtig zijn. We zijn in het verleden wel eens te veel
uitgebreid in assortiment. We zagen dat op deze extra
lijnen de omloopsnelheid terugliep. Te veel keuzes leidt tot
keuzestress bij de klant en dan moeten we meer vernietigen. Dan moet je teruggaan in het assortiment en dat goed
laten rouleren. Zo is voor de klant ook duidelijk wat we
als Albert Heijn verkopen. We zetten zowel in op groei van
monobossen als van boeketten. Dat lukt ook. We voegen niet
steeds nieuwe boeketlijnen toe. Bij boeketten is monitoring
belangrijk. Wat bieden we aan, hoe doen ze het, staan ze in
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de juiste winkels, zitten de goede bloemen erin of kan dat
nog verbeteren om zo meer te verkopen? We hebben veel
data waar we deze informatie uithalen. Ook werken we met
consumentenpanels. Samen met onze leveranciers leggen we
trends aan hen voor.”

Corona heeft Albert Heijn geen windeieren gelegd. Wat
kunt u daarover zeggen wat betreft bloemen en planten?
“Mensen zijn veel thuis. Om die reden hebben we het
afgelopen jaar met name voor bloemen en planten een goed
jaar gehad. Ook nu nog. In het begin van corona was er veel
spanning in de markt, richting de zomer was het weer stabiel en daarna is het alleen nog maar een goed seizoen geweest met hoge marktprijzen. We hadden een uitzonderlijk
jaar, waarbij we niet voldoende tulpen hadden vastgelegd
om aan de hogere vraag te voldoen. Dit ondanks dat we elk
jaar meer tulpen vastleggen dan het jaar ervoor. Wat we extra nodig hadden, overlegden we met onze leveranciers van
tulpen. Wij kopen beperkt bloemen via de klok in. Overleg
met onze kwekers vinden we essentieel, we hebben tenslotte al jaren een goede relatie met hen. Dit seizoen was het
vooral in tulpen een hele puzzel. Onze tulpenkweker regelt
de bijkoop. Hij weet precies welke specificaties en eisen we
hebben en kent goede kwekers. Wij hebben voor de bijkoop
de marktprijs betaald. Onze kweker heeft dus geen pijn
gehad van het goede seizoen. Hij krijgt alleen niet meer dan
de afgesproken contractprijs voor de afgesproken aantallen.
Hij krijgt dus geen compensatie voor de dan geldende
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andersom is. Je moet ook bedenken dat een groot deel van
de tulpenhandel vooraf op contract wordt ingekocht, de rest
is vrije handel. Maar dat laatste is een vraagaanbod-verhaal.
Het betekent niet dat die vastgelegde handel ook die waarde
zou hebben als het nog op de markt zou zijn. Afgelopen
seizoen maakten we met tulpenkwekers soms ook de keuze
om ietsje te remmen, haalden we volumes naar voren of
besloten een actie niet in te zetten om zo volume te sparen.
Toen we echt niet meer konden bijkopen, besloten we alles
wat er in de kas staat, naar voren te halen. Dit om ervoor
te zorgen dat wat de winkels konden verkopen er ook
stond. Hierdoor waren we een week eerder uit het seizoen.
Normaliter gaan we met tulpen vier of vijf weken langer
door dan het seizoen duurt, namelijk tot week 22. Die paar
weken kunnen we vaak ook nog goed tulpen verkopen. In
de aantallen neem je dan wel wat risico, want de kans op
mooi weer is groter.”

De online-verkopen van Albert Heijn zijn mede door corona
enorm gestegen. Maar bloemen en planten verkopen jullie
amper online. Werkt Albert Heijn hieraan?
“Ik ben niet verantwoordelijk voor de online-verkoop binnen
Albert Heijn. Online bloemen en planten verkopen is een uitdaging wat betreft houdbaarheid en kwaliteit, zo passen deze
producten niet in de kratten tijdens het vervoer. We werken
er wel aan om de online-verkoop verder te ontwikkelen.”

Albert Heijn werkt met vaste kwekers. Hoe gaat dat?
“We werken met ruim 200 kwekers van bloemen en planten
samen. Met een groot deel hebben we een langetermijnrelatie. De meeste bloemen komen uit Nederland, maar bijvoorbeeld alle rozen, trosanjers en narcissen komen uit het
buitenland. Een aantal producten die in boeketten worden
verwerkt, komen ook uit het buitenland. Soms hebben we
buitenlands product nodig omdat het seizoen in Nederland
nog niet is gestart, bijvoorbeeld met pioenrozen. Die komen
eerst uit Frankrijk. De klanten willen na de tulpen pioenen.
We zien ook: hoe eerder we ermee starten, hoe meer we
kunnen verkopen. Zodra het Nederlandse seizoen loskomt,
stappen we over op Nederlandse. Tulpen zijn een groot
omzetartikel en daarmee een belangrijke productgroep. We
werken met twee tulpenkwekers samen voor grote afnames.
Al onze monobossen kastulpen komen van Bas Karsten van
Rainbow Colours in Andijk. Hij levert, net als veel andere
kwekers, rechtstreeks aan bij onze logistieke dienstverlener.
Maar Karsten levert ook monobossen aan bij Flower Trade
Consult in Bleiswijk, waar er mixbossen van worden gemaakt. Samen met kwekers en Flower Trade Consult werken
we in een driehoeksverhouding. Flower Trade Consult is de
schakel tussen kwekers en Albert Heijn. Met hen evalueren
wij bloemenlijnen en maken we de programma’s voor de
bloemenlijnen die we in onze planning hebben staan. Zij
regelen de ‘achterkant’ met de kwekers; zo zorgen ze er bijvoorbeeld voor dat de artikelen op de juiste manier worden
aangeleverd bij onze logistieke dienstverlener.
Ook hebben we een langetermijnrelatie met Sjaak van Berkel
uit Hillegom, die pioentulpen en speciale buitentulpen
levert. Hij levert ook alle gladiolen die we verkopen. Na het
seizoen evalueren we altijd. Hoe hebben we het gedaan,
waar liepen we tegenaan, wat kan beter. Daarna kijken we
naar het volgende seizoen, zoals wat zijn de kansen, hoe
komen de speciale dagen uit en beslissen we wanneer de
aantallen voor het volgende seizoen moeten zijn afgestemd.”

Wat verwacht u voor volgend jaar?
“Het wordt voor onze afdeling een spannend jaar om vooraf
volumes in te kopen en vast te leggen. Wat gaat de verkoop
doen zonder de invloed van corona? Kunnen we de aantallen
blijven verkopen die we de laatste anderhalf jaar haalden
8

‘Voor tulp zetten we voor volgend
jaar in op groei in alle weken’
of groeit het wellicht zelfs nog? We verwachten dat een
deel van de klanten die bij ons bloemen en planten is gaan
kopen, dit blijft doen. Voor tulpen zetten we in ieder geval in
op groei in alle weken.”

AH is de meest duurzame supermarkt met keurmerk.
Wat betekent dit voor bloemen en planten?
“Al onze teelt, waar het ook vandaan komt in de wereld,
is GlobalGAP-gecertificeerd. Ook zijn we sinds 2012 aangesloten bij de Floriculture Sustainability Initiative (FSI). We
hebben ons gecommitteerd aan de doelstelling dat minimaal
90% van onze bloemen en planten voldoet aan de sociale en
milieunormen van FSI. Dat betekent dat onze ingekochte
bloemen en planten geteeld zijn met respect voor mens en
milieu. Kwekers voldoen aan alle milieuvoorwaarden en
zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor hun medewerkers. We werken hierin samen met diverse certificeringsorganisaties: MPS Socially Qualified, voor sociale omstandigheden, en MPS-GAP voor productieomstandigheden.
In juli 2019 tekenden we als enige supermarkt het ‘IMVO
convenant Sierteeltsector’. Partijen hierin willen gezamenlijk de productieketen van de wereldwijde sierteeltsector
transparanter maken. Risico’s, bijvoorbeeld op het gebied
van leefbaar loon of met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kunnen zo worden opgespoord
en aangepakt. Voor het thema ‘leefbaar loon’ heeft een
werkgroep in 2020 een stappenplan opgezet. Dat wordt dit
jaar getest in verschillende pilotprojecten in de Afrikaanse
bloemensector. De werkgroep gewasbescherming voerde een
risico-inventarisatie uit. Met deze resultaten ontwikkelen,
testen en promoten we een aanpak voor veilig gebruik van
gewasbescherming.”
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