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‘Focussen op wat ons bindt’
Het zijn roerige tijden voor Royal FloraHolland.
Zo klonken er vanuit de leden protesten omtrent
Floriday en Floriway, maar ook de aanvankelijk
verplichte certificering leidde tot de nodige
onrust. Hoe gaat de Ledenraad van de veiling
met deze ontwikkelingen om? In gesprek met
Peter Smak, de nieuwe voorzitter van
de Ledenraad.
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Er is veel aan de hand bij Royal FloraHolland. Waarom kies
je er in zo’n periode voor om jezelf kandidaat te stellen
voor de functie van voorzitter van de Ledenraad?
“Ik ben al behoorlijk lang lid van de coöperatie en heb in de
afgelopen jaren diverse advies- en bestuurlijke functies gehad. Dat doe ik omdat ik de veiling een warm hart toedraag
en geloof in de kracht van de coöperatie. Royal FloraHolland
is een complexe organisatie waarin veel belangen samenkomen. De belangen van een plantenkweker kunnen erg
verschillen van die van een bloemenkweker. Er speelt veel,
waardoor er altijd wel reuring is. Dat hoort er een beetje bij,
het is kenmerkend voor hoe dingen bij de veiling gaan. Toen
destijds het idee voor beeldveilen op tafel kwam, stonden er
ook actiegroepen op. Toch blijven we met elkaar in gesprek
en uiteindelijk vinden we elkaar wel weer.”

Peter Smak
VOORZITTER LEDENRAAD
ROYAL FLORAHOLLAND,
MEDE-EIGENAAR SMAK TULIPS
Vanaf 1 januari 2022 is Peter Smak voorzitter van de Ledenraad
van Royal FloraHolland. Hij is gekozen voor een periode van drie
jaar. Eerder maakte Smak deel uit van de pilot-Ledenraad en de
Ledenraad. Ook was hij actief in de commissie strategie en de
commissie ledenbinding. Als voorzitter is Smak het eerste aanspreekpunt voor de directie en de raad van commissarissen van
de veiling. Peter Smak is bovendien mede-eigenaar van familiebedrijf Smak Tulips uit Wervershoof.

gelijk en een andere koers willen varen. Dat is ieders goed
recht, je mag allemaal je eigen mening hebben. Als je echter
steeds blijft vasthouden aan je standpunten, alleen maar
blijft zenden en op geen enkele manier wilt bewegen, voed
je de directie niet en kom je uiteindelijk ook niet vooruit.
Als Ledenraad gaan wij in gesprek en kijken naar het grotere
plaatje, de strategie en de doelen voor de langere termijn,
zodat ook de generaties na ons meerwaarde ondervinden
van de veiling. Dat betekent dat je soms een beslissing moet
nemen die niet in jouw voordeel is, maar wel het grotere
belang dient. Belangrijk is dan dat je je besluit goed kunt
onderbouwen en uitleggen. Dat dat soms kritiek oplevert,
hoort erbij. Daar moet je tegen kunnen.”

Wat voor voorzitter wil jij zijn?

“Mede dankzij de ontwikkeling van de coöperatie neemt
de Nederlandse sierteelt wereldwijd een sterke positie in.
Dat zou je als individuele kweker nooit kunnen bereiken.
Bovendien regelt de veiling allerlei zaken voor kwekers en
kopers. Een sterke coöperatie verbindt en brengt vele belangen samen. Juist door alle onrust van de afgelopen periode is
dat opnieuw duidelijk geworden. Daaruit blijkt ook hoezeer
iedereen betrokken is.”

“Ik vind het belangrijk dat we binnen de coöperatie goed
blijven samenwerken in de driehoek raad van commissarissen, directie en Ledenraad. Daarbinnen wil ik als voorzitter
een verbindende rol spelen. We moeten de verschillen niet
groter maken dan ze al zijn, maar juist vanuit kracht samen
iets neerzetten en focussen op wat ons bindt. Verder hou ik
van strak vergaderen. We zijn nu drie jaar onderweg met de
Ledenraad en veel dingen lopen best goed. Door inhoudelijk
met de goede dingen bezig te zijn hoop ik dat we met elkaar
de coöperatie verder kunnen brengen.”

Denken alle leden er zo over?

Hoe is de Ledenraad samengesteld?

“Nee, en dat is ook niet haalbaar. Je kunt het nooit voor
iedereen goed doen. Je ziet dat er allerlei clubjes en afsplitsingen ontstaan van leden die overtuigd zijn van hun eigen

“De Ledenraad bestaat uit 39 leden en is een afspiegeling van
het totale ledenbestand van Royal FloraHolland, alle typen
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bedrijven zijn erin vertegenwoordigd. Zij brengen een bak

Wat zie jij als ‘de kracht van de coöperatie’?
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aan kennis en ervaring mee. Het ledenbestand van de veiling
is bovendien heel internationaal, we hebben dus ook leden
uit bijvoorbeeld Italië, Israël, Frankrijk en Afrika. Dat geeft
maar weer aan hoe complex deze coöperatie is en hoeveel
verschillende belangen er spelen. Het is dan ook nog nooit
gelukt om tot een unaniem advies te komen. We vergaderen vier keer per jaar, dan sluit de directie ook aan. Verder
komen we op onderwerpen bij elkaar. Om goed te weten wat
er bij de leden speelt, houden we ledenconsultaties per regio.
Hopelijk kan dat binnenkort weer live zodat we de verbinding met elkaar weer wat sterker voelen.”

Waar zal de aandacht de komende tijd naar uitgaan?
“Allereerst zijn we bezig met de taken van de ALV die de
Ledenraad heeft overgenomen. Tijdens de tweedaagse bijeenkomst die half januari plaatsvond, hebben we de grote
lijnen voor de komende tijd besproken, dat moeten we nog
verder uitwerken. Zo vinden we het belangrijk om binnen
de driehoek met de directie en de raad van commissarissen goed samen te werken. Verder willen we als Ledenraad
beter worden in wat we doen. Door middel van opleidingen
en cursussen willen we onze kwaliteit naar een hoger plan
brengen. Ook willen we inzetten op een sterke verbinding
met de leden, onder andere door onszelf zichtbaarder te
maken. We bestaan nog maar drie jaar en zijn goed op weg,
maar het is voor leden die destijds hun stem aan ons hebben
gegeven niet altijd even duidelijk wat we nou met die stem
doen. Dat kunnen we nog beter uitleggen en toelichten dan
we nu al doen. De ledenraadplegingen zullen daarbij ook
een belangrijke rol spelen. Wat nu ook nog wat onderbelicht
blijft, is het internationale karakter van de veiling. Royal
FloraHolland wordt steeds internationaler, dat moeten we in
onze weging meenemen.”

Hoe staat het nu met de zaken waarover zoveel te doen
was de laatste tijd?
“De petitie Florinee is afgerond, daar hebben we met z’n
allen veel van geleerd. Floriday draait en de implementatie
van nieuwe mogelijkheden gaat best snel. Floriway draait
door, maar als Ledenraad vinden we wel dat Royal FloraHolland daarover duidelijker moet communiceren, dat zal
helpen de onrust weg te nemen. De dreigende verplichte
certificering heeft ook in de Ledenraad tot veel discussie
geleid. Inmiddels heeft de directie de verplichting teruggedraaid. Wat blijft, is de wettelijke verplichting om digitaal
te registreren. Ik snap de tegenstand, tegelijkertijd is het
goed je te realiseren dat er ook bedrijven voor de verplichte
certificering zijn. Zij zien het als een gevaar voor de coöperatie dat dit is losgelaten, omdat de vraag naar certificering
alleen maar toeneemt en uiteindelijk voor veel afnemers een
eis zal worden. Ik verwacht dat dit onderwerp uiteindelijk
weer terugkomt op de agenda. Op dit moment loopt er een
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‘Je moet soms ook een beslissing
kunnen nemen die niet in jouw
voordeel is, maar wel het grotere
belang dient’

discussie over differentiëring in de tarieven. Die is nog niet
af, maar er zit wel beweging in.”

Zijn er door alles wat speelt ook leden afgehaakt?
“Niet meer dan anders. Af en toe zegt er een lid op. De coöperatie kan niet alles goed doen voor iedereen, dus dat hoort
erbij. Wil je meedoen, dan ben je van harte welkom. Zo niet,
maak je een andere keuze. Wij gaan verder met wie vooruit
wil en dat samen wil oppakken. Anders wordt de coöperatie
onbestuurbaar. Overigens zijn alle tegengeluiden van harte
welkom, die hebben wel degelijk een functie. Het houdt ons
scherp. Uiteindelijk gaat het erom dat het lidmaatschap van
de coöperatie een duidelijke meerwaarde heeft, en dat dat
ook zo door de leden wordt gevoeld.”

Wat is de meerwaarde van het voorzitterschap voor jou?
“In de Ledenraad mag ik samenwerken met achtendertig
collega’s uit de sierteelt, allemaal van verschillende marktsegmenten en uiteenlopende bedrijven. Zij zijn supergedreven en hebben het beste voor met de coöperatie. Dat geeft
ongelooflijk veel energie. Zelfs als het onrustig is.”
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