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‘We gaan niets opleggen
de komende jaren’
Innoveren, inspireren én verbinden.
Daar wil André van Kruijssen, algemeen
directeur van Plantion, tot 2025 hard aan
gaan werken. Dit ook op verzoek van het
bestuur. De fundatie van Plantion, een
marktplaats gericht op de detaillist, is na
ruim tien jaar bestaan stevig gelegd. Het
is tijd voor volgende stappen. “We willen
minimaal een omzetgroei van 10 procent
per jaar en zo’n 5 procent volumegroei.”
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

André van Kruijssen
ALGEMEEN DIRECTEUR PLANTION
André van Kruijssen (57) is in Hillegom opgegroeid. Hij woont nu
in Wijk bij Duurstede, is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij heeft
Wageningen University & Research gedaan en zijn eerste baan was
bij bollenexporteur Molenaar en Zonen in Voorhout. Na vier jaar
vertrok hij naar bloemenveiling Aalsmeer voor 9 jaar. Hij had daar
verschillende functies, zoals hoofd klok en hoofd kwaliteit. In 2002
werd Van Kruijssen directeur bij Veiling Vleuten en begeleidde mede
de fusie met Veiling Oost-Nederland gevestigd in Bemmel. In maart
2010 werd hij directeur van Plantion in Ede. Hij ging er na twee
jaar directeurschap weg en vertrok naar Brazilië en leidde daar
acht jaar Veiling Holambra. Sinds begin dit jaar is hij weer terug
op het oude honk. Hij nam toen het algemeen directeurschap over
van Peter Bakker.

Bij Royal FloraHolland is het mot. Over Plantion hoor je
niet veel wanklanken. Hoe kan dat?

Is er door de onrust meer interesse voor gastlidmaatschap?

“Bij ons zit het bestuur van vijf leden en twee commissarissen heel dicht op het bedrijf. Er is goed en veel overleg met
directie en management. Het bestuur wordt betrokken bij
de gang van zaken. Boven het bestuur staat altijd nog de
algemene ledenvergadering. We hebben een commissie van
de handel en de bedrijven van ons groothandelscentrum zijn
verenigd in een stichting. Ook aan hen leggen we ons beleid
uit. FloraHolland is voor 35 procent aandeelhouder bij Plantion. We zijn ook niet te vergelijken. Wij beperken ons tot
de detailhandel, beetje vergelijkbaar met Rijnsburg en Eelde.
We zijn ook een heel stuk kleiner; onze omzet is veertig
keer kleiner, we hebben 220 eigen leden en 600 gastleden,
we hebben 600 klanten waarvan elke dag zo’n 170 op de
kloktribune en zo’n 30 via Kopen op Afstand, onze locatie is
15 hectare groot. De kwekers van FloraHolland vragen meer
diverse dienstverlenging en klanten ook. Door de kleinschaligheid zijn bij ons de lijnen kort en kunnen we snel schakelen. Het is de speedboot versus de mammoettanker. Wij
zijn wendbaarder. Bestuur je een mammoettanker, dan zet je
een koers in en moet je standvastig zijn en gas blijven geven
in die richting, anders kom je niet vooruit. Daarnaast heeft
FloraHolland de rol van het neerzetten van standaarden,
zoals met Floriday en certificering. Er zijn altijd partijen die
dat niet willen of niet makkelijk kunnen. Je creëert daarmee
weerstand en onzekerheid bij sommige leden en klanten.”

“Nee. Over het gastlidmaatschap beslist FloraHolland. Zij
moet eerst toestemming voor een ontheffing van haar lid
afgeven. En geeft FloraHolland een ontheffing, dan bekijken
wij ook of het een aanvulling is. Voor bepaalde producten
hebben we maar een beperkt aantal kwekers nodig. We werken sowieso met een aanvoerregulering op dagelijkse basis.
We zoeken wel naar meer productaanvoer door bijvoorbeeld
het vervroegen of verlaten van de aanvoer of verbreding
van het assortiment, bijvoorbeeld met bolbloemen en vaste
planten. In de Bollenstreek en ook in Noord- en Zuid-Holland staan nicheproducten die ook interessant zijn voor
ons. Kopers laten altijd goed weten wat ze niet bij Plantion
kunnen krijgen.”

De Nationale Coöperatieve Raad (NCR) stelde in 2019 vast
dat leden zich niet zo betrokken voelen bij Plantion. Trekt u
zich dat aan?
“De betrokkenheid van leden bij hun coöperatie in de
sierteelt is in het algemeen niet zo heel groot. Bedrijfsmatig staan we als een huis, maar qua betrokkenheid moet
het verbeteren. In Holambra zag ik meer betrokkenheid.
Leden voelen de veiling daar echt als een verlengde van hun
bedrijf. Daar wil ik hier wel iets van terugzien. Ledenbetrokkenheid is een van onze speerpunten. Deze zomer en najaar
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bedrijf van een lid of gastlid. In een informele setting leggen
we ons beleid uit. Zo creëren we draagvlak en stimuleren
we kwekers om in diezelfde richting mee te ontwikkelen.
We horen wat er leeft en nemen suggesties mee. Dit gaan
we ieder jaar herhalen. Daarnaast bezoeken leden van het
managementteam en ook onze medewerkers geregeld leden,
gastleden en onze klanten.”

Hoe ontwikkelt Plantion zich de komende jaren?
“In december presenteren we het beleidsplan voor 20222025. In 2025 zijn alle faciliteiten en diensten verbeterd en
is de marktplaats flink vernieuwd én gegroeid. Voornaamste pijlers zijn het leveren van toegevoegde waarde en het
ontzorgen van aanvoerders en klanten. Bijvoorbeeld voor
een kweker uit Italië uitpakken of voor kopers op aanvraag
iets een dag in voorraad houden. Plantion blijft kiezen voor
de fysieke klok, maar wel in combinatie met verbeteringen
en groei in de digitale verkoop zoals Klok Voorverkoop,
Kopen op Afstand (KOA), Plantion Digitale Marktplaats en
uitbreiding van de bezorgdienst. In 2025 hebben we een 24/7
dienstverlening en daarop gaan we onze dienstverlening
inrichten en vernieuwen. We gaan kwekers en klanten real-time informeren over transacties, bijvoorbeeld via apps. Bij
Klok Voorverkoop willen we sneller uitleveren; voor 22.00
uur kopen, is de volgende ochtend om 5.00 uur in de box.
Onze marketingafdeling gaat klanten meer ondersteunen,
bijvoorbeeld met goede content voor hun social media. Ook
gaat de afdeling ze helpen met verkoopondersteunende activiteiten, zoals kaartjes bij boeketten. We gaan ook investeren in mechanisatie van de distributie. We willen de interne
logistiek verbeteren zodat het foutlozer, sneller en langer op
de dag kan.”

Nog dit jaar staan er grote veranderingen op stapel. Welke
zijn dat?
“In september wordt er bij de koperstribune één modern
groot led-scherm van 13 bij 6 meter geplaatst. Daarop is in
scherper en mooier beeld niet alleen de klok te zien, maar
het biedt ons ook andere mogelijkheden om de koper te
informeren of inspireren, zoals met filmpjes. Kopen op
Afstand wordt vanaf volgende maand aantrekkelijker. Met
vier camera’s, drie gericht op de karren met product en één
camera met een overzichtsbeeld, zien kopers op afstand
heel goed het product dat op de karren voor de klok staat.
Dat heeft meer toegevoegde waarde dan foto’s. Je ziet het
eigenlijk nog beter dan op de tribune. Zo is het rijpheidsstadium veel beter te zien. Het geeft kopers meer zekerheid én
ze beleven de klok toch achter hun computer. Zo bieden we
KOA-kopers in combinatie met een betere bezorgdienst echt
iets unieks aan. De investering moet ervoor zorgen dat eind
dit jaar het aantal kopers op afstand per dag is verdubbeld,
van 30 naar 60. Dat zijn bestaande klanten en nieuwe klanten die verder weg zitten. Momenteel hebben we kopers in
de lijn van Utrecht naar Noordrijn-Westfalen en van Zwolle
naar Venlo. Die straal wordt groter en daarmee vergroten
we onze marktomvang. Hoe meer kopers, hoe beter voor
kwekers, hoe meer ze kunnen brengen. We streven tot 2025
naar een omzetgroei van 10 procent per jaar. Vertaalt naar
volume is dat zo’n 5 procent meer aanvoer per jaar. Plantion
moet groeien in kwekers en kopers om interessant te blijven.
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‘We moeten voorkomen dat
kwekers en klanten weggaan
zodra ze groter worden’

We moeten voorkomen dat kwekers en klanten weggaan
zodra ze groter worden. We kunnen de omzet verdubbelen
met de huidige vierkante meters, door dingen slimmer en
beter te doen.”

Een Plantion-lid heb ik eens horen zeggen: ‘Als kweker
wil ik me alleen bezighouden met een mooi product op de
veiling zetten. De veiling moet ontzorgen en dat betekent
vooral geen extra regels of beperkingen’.
“Dat onderschrijf ik honderd procent. Laat de ondernemer
ondernemen en breng hem daarvoor in de beste positie. Niet
te veel obstakels en regels. We gaan niets opleggen de komende jaren. Dit is toch een bedrijf dat best wel veel regels
had en heeft. Dat willen we meer loslaten. We willen naar
een menukaart voor leden, gastleden en klanten. FloraHolland heeft de verplichte certificering uitgesteld. Bij ons is
certificering niet zo’n topic. Certificaten komen om de hoek
kijken wanneer dit nuttig en noodzakelijk wordt. 60 procent
van onze productenaanvoer is geschikt voor duurzame
bloemisten en wordt onder bijvoorbeeld MPS-A en Fairtrade
aangevoerd. Die certificering krijgt de klant te zien bij de
klok en op de nota. Dit doet Plantion op vraag van de klanten, want veel van onze klanten doen mee aan Duurzame
Bloemist. Zij moeten aantonen duurzaam in te kopen. Als er
vragen zijn vanuit kwekers en klanten om te ontzorgen, dan
kijken we of en hoe we daar het beste invulling aan kunnen
geven. We gaan minder ‘nee’ zeggen.”
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