Amerik van Rijn (Hoek Group)

‘Prijs geen issue,
kwaliteit moet kloppen’
Roze dozen vol bloemen komen terecht in 65 landen. Een bloemist in Londen
die voor 14.00 uur vandaag bestelt, heeft morgen om 7.30 uur de bestelling in
zijn winkel. Logistiek is essentieel voor Hoek Group uit Rijnsburg, dat kiest voor
het hogere segment. “Het is geen probleem om dit segment te bedienen, want
hiermee hebben wij ruimschoots ervaring”, aldus hoofd inkoop Amerik van Rijn.
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ij de dockshelters in het gebouw
van Hoek Group in Rijnsburg is
het rustig. “Dat is maar schijn”,
zegt hoofd inkoop Amerik van
Rijn van deze bloemenexporteur. “Hier
is het nooit druk, omdat we een strakke
planning hebben als het gaat om het
versturen van onze handel. Zo is misschien Duitsland net weggegaan en komt
over een half uur de vrachtwagen voor
Tsjechië.”
Van Rijn werkt sinds 2017 bij het bedrijf
en kwam mee met de overname van
Paauw & Van Egmond. Als hoofd inkoop
is hij verantwoordelijk voor de aansturing
van een team van twaalf mensen voor de
inkoop van bloemen en planten en maakt
hij deel uit van het managementteam van
het bedrijf. Half december is het bedrijvig,
alles wordt voorbereid voor een drukke
kerstweek.

KEUZES MAKEN

Een van de 28 robots die telkens twee veilingkarren
vervoert naar een medewerker die er fusten met
bloemen afhaalt voor een bestelling.
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De afgelopen paar jaar stonden voor
het bedrijf in het teken van strategische
keuzes maken. “We hadden in de veiling
een grote cash-and-carry, waar we onze
producten verkochten. Daarnaast hadden
we een almaar groeiende eigen export. Dat
werd steeds lastiger te combineren. Uiteindelijk hebben we in 2019 besloten om
helemaal te stoppen met onze cash-and-

carry. Dat was geen gemakkelijk besluit,
hoor. Zoveel vaste klanten die vele jaren
trouw hun handel bij ons kochten, gingen
we teleurstellen. Maar wij konden niet
meer waarmaken waar we voor stonden.
En dus hebben we toen deze keuze gemaakt en zijn we ons volledig op de export
gaan richten, die zo snel groeide dat we
wel moesten schakelen. Die beslissing past
in de filosofie van ons bedrijf: Alles wat
buiten de standaard om gaat, kost geld.
Door je daar op te richten, kun je telkens
bepalen wat je wel en wat je niet doet.”
Die keuze heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. “We zijn bizar hard gegroeid.
We zijn nu actief in 65 landen en richten
ons op de bloemist-winkelier in het hogere
segment.”
Per product werkt het bedrijf meestal
met meer dan één leverancier. Bij lelies is
bijvoorbeeld Dutch Lily Masters het bedrijf
dat het leeuwendeel levert en bij Eustoma
zijn drie bedrijven nodig om het complete aanbod te kunnen leveren. “Het liefst
werken we met één leverancier per gewas,
maar dat kan niet altijd.”

LOGISTIEK DE BASIS
Hoewel alles draait om de aan- en verkoop
van bloemen, ligt de basis voor het succes
in de logistiek. Die is bij Hoek Group
zodanig uitgewerkt, dat een bloemist-win-
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Hoek Group
Het in Rijnsburg gevestigde bedrijf Hoek Group is in 1979
opgericht door Peter Hoek, die als lijnrijder op Frankrijk
het niet efficiënt vond om telkens met een lege vrachtwagen naar huis te gaan. Door op de terugweg bloemen
te importeren ontstond het handelsbedrijf. Hoek verkocht de bloemen die hij mee terugnam via de veiling.
Door de jaren heen volgden enkele belangrijke overnames, zoals die van Dingeman van Starkenburg in 2006
en Paauw & van Egmond in 2018. Het bedrijf heeft 250
vaste werknemers wereldwijd en behoort tot de top-tien
wat betreft omzet van de Nederlandse bloemenexportbedrijven. Klanten zijn hoofdzakelijk bloemisten in het
hogere marktsegment. Het bedrijf levert zijn producten
in 65 landen.

Amerik van Rijn: “Door corona is ons percentage direct kopen bij kwekers ontzettend hard gestegen. Dutch Lily Masters is hier een goed voorbeeld van.”

kelier uit Londen die vandaag voor 14.00
uur zijn bestelling doet, deze de volgende
morgen om 7.30 uur in de winkel heeft.
Daarbij spelen aantallen geen rol. Of het
nu om tien stelen lelies gaat of 25 bossen
tulpen, de koper krijgt exact datgene wat
hij heeft gekocht.
Dat bestellen doet de koper via de webshop van Hoek, waar elke dag alle aanbod
komt te staan. “Dat gebeurt pas als het
product ook daadwerkelijk bij ons in de
aanvoer staat. Zo worden onverwachte
vertragingen uitgesloten en kunnen wij
gegarandeerd de klant beleveren wat wij
aanbieden. Alles moet kloppen, dus dit
ook.”
De logistiek is weer gekoppeld aan het datacenter van het bedrijf. De kopers leveren
daarvoor belangrijke informatie. “Op basis
van wat kopers telkens bestellen, kunnen
wij een verwachting bepalen, die weer een
goede basis vormt voor onze inkoop. In
feite komen we door de automatisering
tot in de haarvaten van onze afzet, waardoor we de logistiek optimaal kunnen
inzetten.”

ROBOTS AAN HET WERK
Voor de uitvoering van de dagelijkse logistieke puzzels maakt Hoek Group gebruik
van robots, de ‘rail guided vehicle’, kortweg RGV-AGV. Die handelen elke order af

door twee complete veilingkarren op te
tillen en naar een medewerker te brengen,
die precies weet hoeveel fusten er van
een product voor een klant nodig zijn. Uit
oogpunt van efficiëntie zet de RGV-AGV
automatisch de bloemen die veel besteld
worden vooraan en de bloemen die maar
weinig worden besteld achteraan de rij.
En zo staan er 28 RGV-AGV’s met aan
weerszijden karren vol bloemen. “Door zo
te werken, scheelt dat voor onze medewerkers die de orders picken enorm veel
lopen. De bloemen komen nu naar hen
toe in plaats van dat zij alle karren langs
moeten om bloemen te verzamelen.”
Ook in de hal waar de bestellingen
worden verzameld, komen de bloemen
naar de medewerker toe. Langs een
lopende-bandsysteem zijn 128 uitgangen
gemaakt, waar bestellingen op komen te
staan, voor elke koper zijn eigen bestelling. Als de rij te vol staat, draaien de
bloemen in hun fust nog een ronde extra.

ROZE DOZEN
Hoek Flowers verzendt de bloemen in
eigen dozen, roze van kleur en in meer
formaten beschikbaar. “Zo’n roze doos
was voor kopers eerst wel even wennen,
maar nu is het zo’n herkenbaar product
dat mensen wereldwijd de ‘pink box’
herkennen. Belangrijk is ook de verduur-

zaming. Daar zetten wij hoog op in. Wij
hergebruiken de dozen en doen nog veel
andere dingen die gunstig zijn voor het
milieu. Daar word je als exportbedrijf ook
op afgerekend. Met alleen zonnecollectoren op je dak red je het niet als het gaat
om je duurzaamheidsinspanningen.”
De medewerkers die de dozen vullen,
weten wat er in een doos kan. Droge producten als katoen zijn nu eenmaal minder
kwetsbaar dan bijvoorbeeld lelies of Eustoma. Voor die kopers die hun producten
toch graag op water aangevoerd krijgen,
heeft Hoek ook nog een afdeling.

CORONA: HANDEL BLEEF
En toen werd het 14 maart 2020 en
kondigde de regering een serie strenge
maatregelen af om een toen onbekend
virus in te dammen. Voor de bloemensector brak een onzekere tijd aan. Beelden
van doorgedraaide bloemen gingen de
wereld over. Bij Hoek Group kwamen ze
in een andere werkelijkheid terecht. “We
kwamen zondagavond 15 maart met het
managementteam bijeen. We gaven bijna
alle medewerkers verlof en gingen met
een heel klein team de eerste weken in. Zo
deden we de inkoop met zijn drieën. We
gaven onze complete voorraad weg aan
zorginstellingen en tehuizen, maar al snel
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De bestelling voor een bloemist ergens in de wereld.

exporteren. Scandinavië bleef open en
het Verenigd Koninkrijk ook. Die wilden
bloemen hebben. Wij zijn toen telers zelf
gaan benaderen. Zo kwamen we ook bij
Wim-Jan Paauw van Dutch Lily Masters
terecht. ‘Breng je bloemen maar naar
ons’, zeiden we. Dat kwam net op het
goede moment, want verder was er geen
afzet voor zijn lelies. Zo hebben we in
die tijd zestig kwekers bereid gevonden
die handel bij ons brachten. Alles lukte.

Zij kregen geld voor hun bloemen en wij
konden onze klanten bloemen leveren. Ik
zit nu 26 jaar in het vak. Het klinkt gek,
maar dat waren de mooiste maanden
van mijn leven. In die tijd is ons klantenbestand verdrievoudigd. Over prijzen hebben we het niet gehad, het is de kwaliteit
die gewoon moet kloppen. Als wij zien
dat de kwaliteit niet meer goed is, zoals
aan het einde van het dahlia- of pioenenseizoen, dan leveren we dat niet meer.”

Uit deze bijzondere periode is een hechte
samenwerking met Dutch Lily Masters
ontstaan, waar Van Rijn heel blij mee
is. “Het waren drie afzonderlijke leliebedrijven waarmee we al zaken deden,
nu zorgen ze samen voor 85% van onze
leliehandel. En door de directe contacten
weten we elkaar te vinden.”
Door de directe handel met leveranciers,
is het belang van de veiling afgenomen.
“Klopt”, zegt Van Rijn. “De veilingklok is
voor ons steeds minder interessant. De
klok is in de marge terechtgekomen. Directe handel is ideaal. Het levert een samenwerking op die je niet meer kwijt wilt.”

BOUWKRAAN
Achter het toch relatief nieuwe bedrijfspand uit 2019 staat een bouwkraan.
“We groeien nog steeds en dus zijn we
gestart met de uitbreiding van het bedrijf.
Die is eind volgend jaar klaar. De groei is
nog niet klaar.”

Via een immens systeem van 128 armen wordt elk fust met bloemen naar de juiste plek getransporteerd.
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