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‘Missionariswerk ligt ons wel’
Bloomon introduceerde voor de pers
onlangs de Bio-bos bij een biologische
kweker. Het verbaast CEO Bart Troost
van de online-bloemist niet dat de biosierteeltproductie en -afzet niet groot zijn.
“Het is allemaal nogal een uitdaging.” Het
biologische aanbod moet groeien, stelt hij.
Troost schuwt onconventionele ideeën om
kwekers te helpen omschakelen niet.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Bart Troost is ‘chief international officer’ van Bloom & Wild.
Deze Britse online-bloemist nam dit voorjaar Bloomon over.
Vorig jaar zomer kwam Bloomon voor het eerst met de
Bio-bos. Dat bleek een succes. Aan het begin van elke week
waren de gemiddeld 250 boeketten al verkocht. Dit jaar
worden het 750 boeketten per week. Een boeket kost 29,95
euro voor 19 stelen. De bos wordt samengesteld uit bloemen die geteeld worden door drie Nederlandse biologische
bloemenkwekers die een Skal-certificaat hebben. Met hen
zijn afspraken gemaakt over aantallen, levertijd en prijs. De
Bio-bos wordt verkocht in Nederland en België en dit jaar
ook in Duitsland.

Bloomon ziet veel potentie in de Bio-bos. Hoe komt dat?
“Vorig jaar waren de Bio-bossen snel uitverkocht. De beperkende factor is het lage aanbod. Niet voldoende volume én
niet voldoende diversiteit. Je kunt zoveel Bio-bossen maken
als de bloem waar je het minste van hebt. We stappen in
Bio-bossen omdat we het oprecht leuk en uitdagend vinden
een weg te bewandelen waar nog geen fatsoenlijk paadje
ligt. Het is ‘missionariswerk’. Dat ligt Bloomon wel. Het
biedt de mogelijkheid ons te onderscheiden, net zoals ons
type boeketten. Voor onze reguliere boeketten werken we
direct samen met zo’n 210 kwekers, het gros uit Nederland.
We hebben zo controle over de korte keten, verser kan niet.
Maar ook hebben we zo invloed op duurzaamheid. Voor
andere online-spelers en individuele bloemisten is dat veel
moeilijker te organiseren.”

Bart Troost
CHIEF INTERNATIONAL OFFICER
BLOOMON VAN BLOOM & WILD
Bart Troost (1984) studeerde Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte als consultant bij The Boston Consulting Group,
waar hij strategische projecten deed voor grote retailers. Hij maakte de overstap naar Cool Investments. Daar was hij verantwoordelijk
voor het opzetten van internationale webshops voor America Today,
Coolcat en Sapph. Ook werkte hij in het e-commerce MT van MS Mode.
Eind 2014 richt Troost samen met zijn vrienden Patrick Hurenkamp en
Koen Thijssen online bloemist Bloomon op. Het kantoor zit in Amsterdam, de verwerkingslocatie in Amstelveen. De jaaromzet kwam in 2020
uit op 42 miljoen euro. Bloomon verkoopt hoofdzakelijk bloemen in
Nederland, maar ook in Duitsland, België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In april nam het Britse Bloom & Wild Bloomon over.
Samen verwachten de bedrijven in maart 2022 een omzet van 250 miljoen euro te halen uit 8 miljoen bezorgingen.

Voor een bloemenkweker is de omschakeling naar bio een
sprong in het diepe. Kan Bloomon daarbij helpen?
“Hopelijk inspireert onze Bio-bos andere kwekers om ook
aan de slag te gaan met het kweken van biologische bloemen. Consumenten willen ervoor betalen. Maar is de vraag
voldoende groot of is het een hebbedingetje voor een kleine
groep? Dat is de vraag die kwekers bezighoudt. Uitbreiden
moet stapje voor stapje. Wij geloven dat de markt veel groter
kan worden. De Bio-bos kost bijna 30 euro, onze reguliere
medium-bos die groter is maar met hetzelfde aantal stelen,
kost 23,95 euro. Daar krijgen we vragen over en dat moet
je kunnen uitleggen. In één keer omschakelen is voor veel
kwekers een te grote stap. Wij horen graag ideeën die ervoor
zorgen dat er meer omschakelaars komen. Zo kunnen we
onze reguliere kwekers eens uitnodigen bij een van onze
biologische kwekers om informatie uit te wisselen. Ook
staan we ervoor open samen te werken met kwekers die aan
het omschakelen zijn. Er zijn mogelijkheden te bedenken.
Over de meerkosten vanwege investeringen, zouden we bijvoorbeeld afspraken kunnen maken. Ik wil ook best kijken
naar de verkoop van een ‘bijna-Bio-bos’. Zonder officieel
certificaat is dat misschien wel een complex verhaal naar de
consument. Maar het biedt wel een haakje om uit te leggen
dat de weg naar biologisch niet makkelijk is. Voor een kweker niet, maar ook voor de afzet niet. Wij lopen tegen zoveel
dingen aan dat het ons niet verbaast dat de biologische teelt
en afzet nog niet zo groot zijn. Daarbij komt dat we het geen
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zoals Bloomon binnen de huidige regelgeving niet Skalgecertificeerd kunnen worden. Hopelijk wordt dit binnen de
nieuwe regelgeving opgelost. Bio-bossen mogen ook niet mee
met onze reguliere bezorging zoals onze fietsbezorging in de
grote steden. Ze worden daarom apart via PostNL bezorgd.
Dat is niet duurzaam.”

Waarom is de Bio-bos er alleen in het zomerseizoen?
“Onze biologische bloemen worden in de vollegrond geteeld.
Dan zit je vast aan de zomer. Het liefst hebben we de Bio-bos
jaarrond. Met Kerst zou een boeket met tulpen, Helleborus
en Euphorbia denkbaar zijn, maar dat is wel iets anders dan
onze huidige boeketten. In de reguliere verkoop verkopen
we sinds dit jaar mono-bossen, zoals Delphinium, pioenen,
tulpen en Strelitzia. Maar ook hierin moeten we onderscheidend blijven en alleen voor bijzondere assortiment kiezen.”

Jullie hebben een visie gemaakt op duurzaamheid. Wat
staat daar zoal in?
“Duurzaamheid is van meet af aan onze insteek. Zo gooien
we door het abonnementsmodel minder bloemen weg en
gaat door de korte keten het boeket langer mee. In 2020
maakten we een duurzaamheidsvisie die gaat over: bloemen,
mensen, planeet en arbeid. Bij bloemen gaat het vooral over
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ons doel is
dat onze kwekers dit in 2025 met 50 procent verminderd
hebben. Wellicht een te ambitieus streven, maar het dwingt
ons ermee aan de slag te gaan. Hier komt ook het initiatief
Bio-bos uit voort, net als onze wekelijkse residutesten. We
kijken naar hoeveelheid middel, verboden middelen, of het
middel op de blacklist van de MPS-standaard staat, maar ook
of ze op de ‘verboden lijst’ staan van NGO’s, zoals Greenpeace. Zo kunnen we kwekers en soorten bloemen onderling
vergelijken en daar keuzes op maken. Bewustwording is de
eerste stap, die gaat over in marktwerking en wellicht over
tot eisen. Inmiddels weten we van iedere kweker welke certificaten hij voert. Verplichte certificering zijn we voorlopig
niet van plan. We horen van kleinere kwekers met bijzondere bloemen namelijk terug dat het voor hen niet uitkan.”

Sinds 2020 is Bloomon klimaatneutraal. Hoe vertalen jullie
dit naar kwekers?
“We meten onze carbon footprint en willen die verminderen. Wat nu niet lukt, kopen we af, maar dat willen we
niet blijven doen. Onze medewerkers rijden met MyWheels,
we doen aan fietsbezorging in grote steden en gebruiken
bijvoorbeeld groene stroom in onze verwerkingsruimte in
Amstelveen. Bij de CO2-footprint van een boeket, zie je dat
meer dan 80 procent voor rekening komt van de productie,
de andere grote post is bezorging. Eén bos bloemen heeft
net zoveel klimaatimpact als 33 kilometer rijden in een
benzineauto. We weten niet hoeveel lager de footprint bij
de productie van bloemen op korte termijn kan, maar gaan
wel meer bewuste en slimme keuzes maken over wanneer,
waar vandaan en welke bloemen we kiezen. Onze designers
en inkopers werken met eigen software waarin die gegevens
zitten. Daarin zit nu ook de CO2-impact van de bloem per
kweker per maand ingebouwd. We moedigen CO2-footprintverlaging bij kwekers aan. In de toekomst willen we de CO2footprint van een boeket aan de consument laten zien.”

Werken kwekers graag met jullie samen?
“Ja, maar ze vinden het wel wennen dat we bij inkoop niet
alleen naar de prijs kijken. We evalueren bij onze samenwer8

‘Door onze abonnementen gooien
we minder bloemen weg en door de
korte keten gaan ze langer mee’

king ook kwaliteit, de operationele samenwerking en ook
steeds vaker duurzaamheid. Daarin is het één niet belangrijker dan het ander. We verwachten veel van onze kwekers.
Ze zijn ketens gewend waar meer ruimte is voor foutjes.
Maar een bloemist kan uit de voeten met lange, korte en een
minder volle Alchemilla, maar voor ons is dat waardeloos.
In ons boeket moet elke bloem raak zijn, want die heeft een
functie in het design.”

Dit voorjaar nam de Britse online bloemist Bloom & Wild
Bloomon over. Wat betekent dit voor kwekers?
“We maken nu plannen. Maar beide bedrijven groeien afzonderlijk hard, zo’n vijftig procent per jaar, dus zaken gaan
niet opeens anders worden. Door bundeling van kennis en
ervaring zal de groei nog harder gaan. Bloomon en Bloom
& Wild hebben beide ervaring in andere takken van sport.
Bloom & Wild is actief in het cadeausegment, iets waar
Bloomon pas is ingestapt. Wij zijn juist groot geworden in
abonnementen; 70 procent van onze omzet komt daaruit.
Het aantal abonnementen blijft stabiel of groeit iets. Dat is
een fijne en solide basis. Het maakt zaken goed planbaar.
Het aandeel abonnementen in de totaalomzet van Bloomon
loopt wel terug, omdat onze andere online-verkopen zoals
cadeauverkopen harder groeien. De cadeaumarkt is wel een
grillige markt en is veel meer korte termijn. Dat is een heel
ander spel. Door van elkaars sterke punten te leren, rekenen
we op meer afzet van bloemen en versteviging van onze positie als marktleider in online-bloemenverkoop in Europa.”
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