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‘Digitalisering is niet
milieuvriendelijk’
Tulpen en technologie: op het eerste
gezicht lijken die twee niks met elkaar te
maken te hebben. In het boek ‘Technologie
en Tulpen: Circulaire en digitale innovatie
in de bloemensector’ van hoogleraar Eric
van Heck wordt duidelijk dat ondernemers
met behulp van digitale innovatie en
circulariteit echter een flink (informatie)
voordeel kunnen creëren ten opzichte
van hun concurrenten. “De werkwijze in
Nederland is niet makkelijk te kopiëren.”

Eric van Heck
HOOGLERAAR INFORMATIEMANAGEMENT
EN MARKTEN ROTTERDAM SCHOOL OF
MANAGEMENT, ERASMUS UNIVERSITEIT
Eric van Heck studeerde Cultuurtechniek en Informatiesystemen aan de Wageningen Universiteit. Van Heck is inmiddels ruim 25 jaar verbonden aan de
Rotterdam School of Management. Zijn onderzoek is gericht op het strategische en operationele gebruik van informatietechnologieën voor bedrijven
en markten. Daarbij werkt hij nauw samen met het bedrijfsleven. Zijn onderzoek in de bloemensector werd bekroond met de ERIM Book Award, voor het
boek Making Markets, en de AIS Impact Award en Informs ISS Design Science
Award voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie in de bloemensector.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Wat was voor u de aanleiding om het boek ‘Technologie en
Tulpen: circulaire en digitale innovatie in de bloemensector’ te schrijven?
“Het boek diende zich aan doordat ik een cursus ging volgen
waarbij ik leerde te schrijven over wetenschappelijke onderwerpen voor een breed publiek. Ik kreeg er een opdracht om
aan te werken en uiteindelijk is daar dit boek uit voortgekomen. Het onderwerp werd ingegeven doordat ik al sinds
1991 onderzoek doe voor de bloemensector, onder andere
in opdracht van Royal FloraHolland. De laatste vijf jaar
was ik projectleider van iFlow, waarin de bloemenveiling,
Zentoo, Wageningen Universiteit en Erasmus Universiteit
samenwerkten. Het doel was om kunstmatige intelligentie
(KI) als algoritmen in te zetten om informatie te creëren
die bedrijven helpen om de juiste beslissingen te nemen. Studenten en promovendi ontwikkelden KI-toepassingen voor
verschillende schakels in de keten, van kweker tot logistieke
ketenmanager. Op basis van de bedrijfsmatige inzichten die
dat opleverde, konden ondernemers hun bedrijfsprocessen
beter sturen. Dat heeft geleid tot meeropbrengst en bijgedragen aan verduurzaming.”

Dat er achter dat bosje tulpen ook een stuk technologie
schuilgaat, weten (buiten de sector) weinig mensen. Wat ziet
u als belangrijke stappen in die technologische ontwikkeling?
“Als eerste denk ik aan de komst van het Nederlandse veilsysteem, later gevolgd door de elektrische veilklok, zo rond
1900. Die gaf een flinke duw aan de ontwikkeling van de Ne-

derlandse bloemensector. Maar ook de intrede van internet
en e-commerce zijn belangrijk geweest. Toen vervolgens
Covid ons in zijn greep hield, sprong de sector daarop in met
webshops en werden er bloemen over de wereld gestuurd
om elkaar een hart onder de riem te steken.”

Wat maakt dat Nederland wereldwijd een centrale rol
speelt in de bloemensector?
“Dat begint met de enorme kennis over bloemen en planten
die al sinds 1593 in Nederland is ontwikkeld, waarvoor
Carolus Clusius de basis legde. Verder is er grote nieuwsgierigheid om te experimenteren met nieuwe concepten en
technologie om zo (informatie)voordeel te behalen. Zo zijn
de Nederlandse kassen en logistiek steeds complexer geworden. Aan verschillende gesprekstafels worden kritische
inzichten gedeeld, daarmee helpen we elkaar vooruit. Ook
kennen we een cyclus van start-ups, bedrijven en markten
die snel kunnen schakelen. Verder kent Nederland een hoge
organisatiegraad met bijvoorbeeld de zeven Greenports en
het World Horti Center. Ontwikkelingen gaan in ons land
sneller dan in andere landen omdat we zo goed georganiseerd zijn. Hiermee kunnen we complexe systemen ontwikkelen en dat loont, omdat de concurrentie deze niet aankan.
Daardoor heeft Nederland een voorsprong.”

Hoe groot is daarbij de rol van digitalisering?
“Je moet niet digitaliseren om het digitaliseren. Dat doe
1 juli 2022
je omdat je je klanten beter wilt bereiken, het milieu wilt
1 juli 2022

006-8 In gesprek 122.indd 7

1 juli 2022

7

23-06-2022 10:40

IN GESPREK

sparen of omdat je goede arbeidsomstandigheden voor je
medewerkers wilt creëren. Als je er daarbij ook nog eens in
slaagt om dat beter en slimmer te doen dan anderen, ontstaat er een informatievoordeel. Daarbij zet je de technologie
in als instrument.”

Hoe hebben jullie dat gedaan voor Zentoo in het iFlow-project?
“Zentoo is een collectief van chrysantenkwekers. Zij verkopen bloemen via de veiling en via de webshop. Op de veiling
wordt de prijs bepaald door vraag en aanbod, stemming,
enzovoort. Hoe bepaal je nou voor welke prijs je bloemen
verkoopt via de webshop? Je wilt niet te hoog inzetten, dan
koopt er niemand. Zet je te laag in, dan leid je verlies. Om
een goed beeld te krijgen hebben we de prijzen op de veiling
over een langere periode geanalyseerd. Op basis van die data
kun je een prijsvoorspelling maken die je de volgende dag
kunt inzetten als adviesprijs. Het algoritme helpt daarbij.”

Kunt u dat toelichten? Wat is dan de kracht van
het algoritme?
“Dat maakt de zoekmachine Google wel duidelijk. Je kunt
via Google zoeken naar duurzame bloemen en dan verwijst
het zoekalgoritme en ook het advertentie-algoritme van
Google naar een website waarop je duurzame bloemen kunt
kopen. Het zoekalgoritme is gratis, maar om bovenaan te
staan dient een bedrijf hoog te bieden en hiermee genereert
Google 240 miljard dollar per jaar. Dat is een kwart van de
Nederlandse economie. Daarbij weet Google meer over het
gedrag van eindklanten dan alle spelers in de keten tezamen. Hoe interessant zou het zijn voor een ondernemer om
te weten wat voor type boeketten de eindklant koopt? Dan
kun je daar je productie op afstemmen, slimmer produceren
en je rendement optimaliseren. Nu produceren kwekers en
broeiers ‘buffetgewijs’; er is veel keuze, maar er blijft ook
veel over. Algoritmes kunnen je helpen dat veel vraaggerichter te doen.”

Hoe kom je als ondernemer aan die informatie? Die staat
Google niet zomaar af.
“Dat klopt. Als individuele ondernemer beschik je echter
wel over je eigen data. Net zoals de andere schakels in jouw
keten, van veredelaar, kweker en broeier tot aan veiling, exporteur, transporteur en retailer. Je zou ervoor kunnen kiezen om die data met elkaar te delen in een platform, zoals
bijvoorbeeld bij iShare. Door aan te vinken met wie je wel en
niet wilt delen, kun je keuzes maken en afbakenen hoever
je daarin wilt gaan. Interessant is ook om na te denken over
wat je nog meer met je data kan. Jouw data kunnen voor
andere partijen geld waard zijn, daar kun je ze voor laten
betalen. Dat kan een nieuw concept zijn voor jouw bedrijf.”

In de titel van uw boek wordt circulariteit in één adem
genoemd met digitale innovatie. Wat is het verband?
“Circulair ondernemen draait om hergebruik van materialen, energie en de ontwikkeling van nieuwe, slimme modellen. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan tuinbouwbedrijven
die energie delen en verkopen in energie-coöperaties. Of het
voorbeeld van een orchideeënkweker die een abonnementensysteem heeft opzet. De orchideeën worden opgehaald
en opnieuw opgeplant als ze uitgebloeid zijn, en gaan dan
weer terug naar de klant. Je produceert dan niet méér, maar
anders. Of denk aan een service-abonnement op een drone
die precisiewerkzaamheden doet in de kas, waarvoor jij de
technologie niet zelf hoeft te ontwikkelen. Je zult zien dat
circulariteit steeds belangrijker wordt, de eindklant gaat
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meer en meer vragen om ‘een duurzaam boeket’, dat ‘planet
proof’ is geproduceerd. Met nul emissie, zonder chemische
bestrijdingsmiddelen, met zo min mogelijk water en energie
en door elektrische voertuigen rondgebracht. Google maar
eens op ‘Urban Bloom’, daar kun je zo’n circulair boeket
bestellen. Jouw product moet passen in dit circulaire model.
Circulariteit heeft nog meer prioriteit dan digitalisering:
eerst moet je de circulariteit van je bedrijf op orde hebben.
Je wilt namelijk niet met technieken werken die vervuilend
zijn. Op het gebied van algoritmes ligt daar nog een flinke
uitdaging. Computers zijn slecht recyclebaar. De uitstoot
die vrijkomt bij de ontwikkeling van een complex algoritme
staat gelijk aan de totale uitstoot in de levenscyclus van
vijf auto’s. Bij elk appje of mailtje dat je stuurt gaat er 3
gram CO2 de lucht in. Digitaliseren is niet milieuvriendelijk.
Kortom: eerst moet duidelijk zijn wat je businessmodel is en
waar je naartoe wilt met je bedrijf. Dan kun je werken aan
algoritmes en concepten ontwikkelen die zijn afgestemd op
de wensen van jouw klant.”

Wat maakte tijdens het onderzoek de meeste indruk op u?
“Met name de nieuwsgierigheid van ondernemers in de
tuinbouw naar nieuwe concepten waarmee zij de klant beter
kunnen bedienen. Maar ook de wil om de milieuschade sterk
te verminderen en een goed sociaal beleid te voeren. De
interesse om te snappen wat er in de markt gebeurt. Dat is
precies de mentaliteit die maakt dat Nederland wereldwijd
koploper is in de bloemensector.”
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