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208
Nederlandse leden in 

6 online sessies

82
Internationale leden en aanvoerders in 3 

online sessies met Duitsland,  Israël en 

Kenia

7,0
rapportcijfer dat

Nederlandse leden gaven

voor de ledensessies

60%
opkomst op de ledensessies

(aanwezig t.o.v. aangemelde leden)

Wij haalden kennis en 
inzichten op bij 290 

leden uit Nederland en 
leden en aanvoerders in

Duitsland, Israël en
Kenia

8,2
rapportcijfer dat

internationale leden gaven

voor de ledensessies



Ledenraad

208
Nederlandse leden verdeeld over zes 

online sessies. Hiernaast is het totaal 

overzicht uit welke regio’s leden aan 

de sessies hebben deelgenomen. 

Van 20 deelnemers is de locatie 

onbekend.

* In juni 2019 woonden 258 Nederlandse leden een 

ledensessie bij.

In de bijlage is een regioverdeling per 

sessie opgenomen. 
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Ledenraad

De ledensessies 
van juni/juli 2020

Ledenraad

Leden kregen voor de ledensessies een uitgebreid 

infopack toegestuurd (zie hier); dit was op aanbeveling 

van deelnemers aan de ledensessies van november.

Omdat de sessies online waren, vereiste dit een 

andere aanpak. Zo waren de sessies korter (1,5 uur 

i.p.v. 3 uur), was er geen consultatie onderwerp en is 

meer afwisseling in het programma gebracht. Door de 

beperkte tijd, was er minder interactie mogelijk. De 

online sessies bleken goed te werken voor informatie-

uitwisseling en korte polls. Het voeren van een 

groepsdiscussie online bleek in de praktijk lastig te zijn.

De opgehaalde inbreng is geanalyseerd en samengevat 

in dit integratiedocument dat wordt gedeeld met alle 

leden. Verder worden aan de hand van de 

belangrijkste conclusies uit het integratiedocument 

vervolgacties bepaald. Aanwezige leden ontvangen 

ook een verslag van de ledensessie.

De vragen die tijdens de ledensessies niet beantwoord 

zijn, worden momenteel uitgezocht en teruggekoppeld 

aan de vragenstellers. 

Via deze weg willen wij alle leden die aan de 

ledensessies hebben meegedaan, van harte bedanken 

voor hun tijd en inbreng!

Van 22 juni tot en met 2 juli 2020 organiseerde de 

Ledenraad negen ledensessies voor leden in 

Nederland, Duitsland, Kenia en Israël. Door de onrust 

in Ethiopië vindt de sessie voor Ethiopische leden later 

plaats.

Met de ledensessies haalt de Ledenraad op wat er 

speelt en leeft bij de leden. Dit vormt de basis voor het 

gesprek met de Directie en de Raad van 

Commissarissen.

De ledensessies waren voor het eerst online vanwege 

de coronacrisis. Afgelopen maart werden de fysieke 

ledensessies op het laatste moment afgeblazen. Deze 

zouden op 16 maart 2020 starten, de maandag die bij 

de veiling nu te boek staat als ‘zwarte maandag’. 

290 leden woonden nu de negen ledensessies bij. Een 

redelijk aantal vergeleken met vorig jaar juni (370), 

maar aanzienlijk minder dan november 2019 (730). 

Het klant contact center heeft leden voor de 

ledensessies gebeld. De meest genoemde redenen om 

zich niet aan te melden, waren: geen tijd en 

problemen met online sessies. Ook kwam naar voren 

dat een deel van de leden zich niet gehoord voelt. Dit 

betreft vooral kleinere kwekers. 

Inleiding

http://www.rfh-ledensessie.nl/index.html
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De ledensessies 
van juni/juli 2020
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waarbij de aanvoerregulering wisselend uitpakte voor 

leden. Leden geven aan uit de crisis geleerd te hebben 

om risico’s te spreiden, zorgvuldiger hun zakenpartners 

uit te zoeken en meer reserves aan te houden. 

Over 100% Digitaal kwamen vooral vragen over het 

hoe. Leden ervaren nog teleurstellingen qua 

functionaliteit. Er is behoefte aan training en 

ondersteuning. Twijfels werden geuit over de 

haalbaarheid van het tijdspad en of kopers en 

unpackers wel op tijd aan boord zijn.

Daarnaast waren er veel vragen over de invulling van 

de randvoorwaarden voor milieuregistratie- en 

certificering. Met name in Nederland, Duitsland en 

Israël uitten enkele leden nog hun twijfels over de 

kosten en baten.  Andere leden geven aan dit al jaren 

als een basisvoorwaarde te zien. 

De uitleg van de strategie van Royal FloraHolland werd 

goed ontvangen. De strategie werd niet ter discussie 

gesteld, evenmin als de noodzaak tot versnelling. De 

veranderdruk wordt wel als hoog ervaren. Leden 

hebben vooral veel praktische vragen over 100% 

Digitaal en landelijk veilen.

Sinds de vorige ledensessies in november 2019 is er 

veel gebeurd. In deze online ledensessies werd 

teruggeblikt op de afgelopen maanden. Daarin stond 

de coronacrisis centraal. Daarnaast werd er vooruit 

gekeken. Hoe gaat het nu met de leden en de 

coöperatie? Wat is de impact van de coronacrisis op de 

strategie van Royal FloraHolland? En welke lessen 

trekken we uit de crisis?

De sessies bestonden uit een update door de 

Ledenraad, een update door het Management Team 

gevolgd door een dialoog, en een groepsgesprek 

(‘Leden praten met leden’). De internationale sessies 

waren op maat gemaakt en weken op onderdelen af. 

Via polls konden leden onder andere aangeven hoe 

hun bedrijf ervoor staat, wat ze van de crisisaanpak 

van Royal FloraHolland vinden en van de online 

ledensessie. 

Over de coronacrisis en 100% Digitaal werd het meest 

gesproken en gevraagd. Het overgrote deel van de 

leden gaf aan dat ze de crisis wel zullen overleven, 

zolang er niet meer gebeurt. Leden waren ook  

tevreden over de crisisaanpak van Royal FloraHolland, 

Sfeer 
impressie
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“We gaan het zeker wel overleven. 

Hierbij gaan we er wel vanuit, dat er 

niet nog een keer zoiets gebeurt.”

“We zijn de crisis weer te boven 

gekomen.”

“Het is afwachten wat de markt de 

komende tijd zal gaan doen.”

Ledenraad

Zeker wel overleven

Waarschijnlijk wel overleven

Waarschijnlijk niet overleven

Zeker niet overleven

Kan ik echt nog niet zeggen

61%

32%

2%

0%

5%

Mijn bedrijf 
gaat de coronacrisis 

…

Op bovenstaande vraag hebben 195 van de 208 
aanwezige leden gereageerd. 
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“Blij met de realisatie van het 

noodfonds maar per saldo heeft 

slechts een klein aandeel van de 

kwekers hier voordeel van.”

“Goede, zinvolle communicatie.”

Over hoe 
RFH de crisis 

aanpakt ben ik…

Ledenraad

Zeer tevreden

Tevreden

Neutraal

Niet tevreden

Zeer ontevreden

28%

58%

13%

0%

3%

Op bovenstaande vraag hebben 198 van de 208 
aanwezige leden gereageerd. 

“Het is goed dat in een crisissituatie 

wordt gehandeld en dat is gebeurd. De 

aanvoerregulering was een goede zet. 

Zo konden we de markt weer goed op 

gang brengen.”
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Leden praten met 
leden

Ledenraad

Coronacrisis: wat 
gaat u anders doen? 
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“Wil vanaf nu orders beter vastleggen. 

Heeft veel situaties gehad waarbij kopers 

er onder uit probeerden te komen.”

“Het huidige klantenbestand onder de 

loep nemen. Ik wil minder kwetsbaar 

worden van bepaalde klanten.”

“De kweker draagt alle risico’s. Risico is 
alleen te dragen als daar een andere 

marge bij hoort. Wil hierover in gesprek 
met kopers.”

Wat gaat u 
anders doen? 

Ledenraad

“Meer financiële 
reserves in het bedrijf 

houden.”

“Ik ben bijna met 

pensioen en ga voor nu 

niets meer veranderen of 

anders doen.”

“Zorgen dat de verhouding direct en klok 
meer in balans komt, waardoor je ook 

minder afhankelijk wordt.”

“Meer op 
seizoenen 

produceren, 
meer direct, 

minder klok.”

“Risico’s meer spreiden door 

te richten op meer 

afzetkanalen.”
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Update 
Management Team 
Royal FloraHolland 

Ledenraad
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Tijdens de ledensessies is het Management Team van 

Royal FloraHolland in gesprek geweest met de leden. 

Het management blikte terug op de corona-crisis én 

vooruit. Leden werden bijgepraat over de strategie, de 

cijfers van Royal Floraholland en de impact van de crisis 

op de coöperatie en de strategische prioriteiten, zoals 

100% Digitaal, Landelijk veilen en Internationale 

betalingsmogelijkheden. Ook werd stil gestaan bij 

milieuregistratie en –certificering en het 

lidmaatschapsproject. Ook werd de leden een vraag 

voorgelegd over het lidmaatschap, zie de volgende 

bladzijde. 

Leden konden vooraf en achteraf vragen stellen en 

signalen afgeven en deze bespreken met het aanwezige 

Management Teamlid. 

Thema’s waarover de meeste vragen
zijn gesteld:

Thema’s waarover de meeste signalen zijn 
afgegeven:

Impact coronacrisis

Verdienmodel en strategie RFH

100% Digitaal

Duurzaamheid

Plantenpaspoort

Klok

100% Digitaal

Duurzaamheid

Klok

Logistieke middelen

Verdienmodel en strategie RFH

Impact coronacrisis

Ledenraad
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“Het is een lastig onderwerp.”

“Meer leden maakt de coöperatie alleen 

maar sterker.”

Ledenraad

Willen we een leidend, 
internationaal platform 
worden, dan moeten we 

alle type kwekers aan 
ons binden.

Op bovenstaande vraag hebben 195 van de 208 
aanwezige leden gereageerd. 

32%

Eens

Oneens

Weet ik niet zeker

76%

8%

16%

Lidmaatschap 
De komende maanden worden themasessies 

georganiseerd om nieuwe ideeën voor het lidmaat-

schapsmodel te toetsen bij leden. 

Tijdens de ledensessies is de volgende vraag over 

dit onderwerp gesteld. 

“Leidend zijn prima, maar niet ten 

koste van alles. Enige voorzichtigheid 

moet worden genomen.”
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“Wanneer gaat landelijk veilen 

van start?”

“Is de verwachting dat 100% Digitaal 

aan het einde van het jaar haalbaar 

is?”

“Betekent versneld digitaliseren dat er niet 

meer fysiek geveild gaat worden op de 

plantenklok?”

Ledenraad

?
Een greep uit de 

vragen

“Wanneer komt er een 

alternatief voor 

milieuregistratie naast 

MPS?”

“Gaat handel uit verre 

landen straks allemaal 

nog over de fysieke 

locaties?”

“Hoe staat het met handhaving 

in het kader van de verplichte 

milieuregistratie?”



Ledenraad “Vooral aan koperskant zorgen 
omtrent Floriday. 

Er zijn nog steeds kopers die nog 
niet weten hoe het gaat werken.”

Ledenraad

“Ik sta positief tegenover 100% Digitaal, het 

is belangrijk dat 

kwekers antwoorden blijven 

krijgen op hun vragen.”

Een greep uit de 
signalen

“Een certificatieverplichting is geen 
garantie op gebruik van middelen. 
Producten moeten traceerbaar en 

transparant zijn.”

“Graag aandacht voor de hoge kosten voor 

milieuregistratie en de verschillende 

computerprogramma’s voor met name seizoen 

kwekers. Dit heeft gevolgen voor kleine 

bedrijven, terwijl zij zorgen voor diversiteit.”

“Mocht er een nieuwe coronagolf 
komen en daarmee een eventuele 

nieuwe lockdown dan weet ik niet of 
we dat weer op kunnen vangen.”

“Floriday moet 

flexibel 

blijven”



Ledenraad Ledensessie 

Duitsland

8,5
Waardering voor

de sessie

20 August 2020 15

Programma onderdelen:

▪ Update vanuit de Ledenraad

▪ Update Veiling Rhein Maas

▪ Update Management Team RFH over:

▪ Terugblik coronacrisis

▪ Financiën Royal FloraHolland

▪ Strategie en impact coronacrisis op 

strategische prioriteiten

▪ Groepsgesprek over twee vragen:

▪ Wat gaat u nu anders doen? 

▪ Wat heeft u van de coronacrisis 

geleerd?

In Duitsland waren 

25 leden aanwezig

Ledenraad

Signalen:

▪ Belang van tijdige koppeling van Veiling Rhein

Maas aan Floriday wordt benadrukt.

▪ Verplichte digitale milieuregistratie- en certificering 

vraagt veel aandacht en zorg. 

Feedback groepsgesprek:

▪ Kwekers zeer verschillend door de crisis getroffen.

▪ Risicospreiding wordt belangrijk gevonden.

▪ Grote verschuiving naar online handel als strategie 

RFH wordt door een deel van de leden in twijfel 

getrokken.

▪ Toenemende trend naar directe handel. 

▪ Een stabiel personeelsbestand is cruciaal; zorg over 

werkgeversimago van de sector als onvoldoende 

innovatief en modern.

▪ Niet alle klanten bleken een goede zakenpartner in 

crisistijd.



Ledenraad

In Israël waren 27 leden 

aanwezig

Ledensessie 

Israël

8,2
Waardering voor

de sessie

Ledenraad

Programma onderdelen:

▪ Update Ledenraad

▪ Update Management Team over:

▪ Terugblik coronacrisis

▪ Financiën Royal FloraHolland

▪ Strategie en impact van de coronacrisis 

op de strategische prioriteiten

▪ Groepsgesprek over twee vragen:

▪ Hoe ziet u de toekomst met RFH? 

▪ Wat heeft u van ons nodig om succesvol 

te zijn?

Signalen:

▪ Zorgen over de ontwikkelingen en eisen omtrent 

digitale milieuregistratie. 

▪ Gebruiksvriendelijkheid en openheid van data in 

Floriday Insights blijft een aandachtspunt. 

Feedback groepsgesprek:

▪ Tevredenheid over de aanpak van de Corona crisis 

door Royal FloraHolland.

▪ De rol en functie van Royal FloraHolland is cruciaal 

voor de toekomst van bepaalde groepen kwekers.  

▪ Belang van de klok is tijdens de crisis nog 

explicieter geworden. 

▪ Steun voor de strategie en de ingezette koers van 

100% digitaal. 

▪ Er is behoefte aan systemen en ondersteuning van 

kleinere kwekers om actief te worden in het 

directe kanaal. 
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Programma onderdelen:

▪ Update Ledenraad

▪ Update Local Office

▪ Update Management Team over:

▪ Terugblik coronacrisis

▪ Financiën Royal FloraHolland

▪ Strategie en impact coronacrisis op 

strategische prioriteiten

▪ Groepsgesprek over twee vragen:

▪ Hoe kunnen we ervoor zorgen dat u de 

komende maanden 100% Digitaal kunt 

werken?

▪ Wat zijn uw belangrijkste 

aandachtspunten?

Ledensessie 

Kenia

7,9
Waardering voor

de sessie

Ledenraad

In Kenia waren 

30 leden aanwezig

Signalen:

▪ Focus op kostenreductie is nu nog belangrijker 

geworden.

▪ Het belang van 100% Digitaal wordt sterk gevoeld. 

Feedback groepsgesprek 100% Digitaal:

▪ Integratie van software van unpackers is erg 

belangrijk, unpackers wachten hierop. 

▪ Unpackers zien Floriday als concurrerend met hun 

eigen webshop.

▪ Er is behoefte aan training en webinars in Engels 

over functionaliteiten.

▪ Leden zijn bezorgd dat kopers niet klaar zijn om 

via Floriday te kopen. 

▪ De API connectie is nog een issue.

▪ Leden willen graag helder inzicht in de kosten van 

Floriday en de diensten/apps.

▪ Men wil graag zekerheid over behoud van data in 

Floriday.
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Evaluatie
u gaf ons onder andere de volgende 

feedback

Ledenraad
U waardeert 

de ledensessies 
gemiddeld met een 

7,0

De sessie online is

De sessie in een zaaltje is

Maakt mij niet uit

12%

24%

65%

Ik kom in november naar de 
ledensessie als

Wij nemen uw evaluatiepunten mee in de voorbereiding 
van de volgende ledensessies.

“Online levert veel 
tijdwinst op. Geen 
reistijd, snel in te 

passen in de 
agenda.”

“Ik ben niet echt 
het type voor 

"online“ zal de 
leeftijd wel zijn.”

“We zullen er nog 
een beetje aan 

moeten wennen 
hoe het soepel te 
laten verlopen.”

“Zaaltje is 
persoonlijker en 
makkelijker om 
informatie en 

meningen uit te 
wisselen.”

“Prettig op deze 
manier en wat 
makkelijker te 

plannen.”

“Vanuit Groningen naar 
Noord-Oostpolder voor 
een sessie in een zaaltje 

is echt te gek voor 
woorden. Online is een 

prima alternatief.”

“Toch liever 
op locatie.”



Bekijk hier het videoverslag van de Ledensessies 
in juni 2020

Ledenraad

Bedankt 
voor uw 
komst!

https://youtu.be/MIk-mVODf8c
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Sessie 1
maandag 22 juni

18.30 – 20.00 uur

41 deelnemers

Aantal regio’s: 10
2

6

2

2

4

1

2

7

6

7
Waardering voor

de sessie
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12

Sessie 2
dinsdag 23 juni

16.00 – 17.30 uur

37 deelnemers

Aantal regio’s: 89
1

4

4

4

1

2

7
Waardering voor

de sessie
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Sessie 3
dinsdag 23 juni

18.30 – 20.00 uur

29 deelnemers

Aantal regio’s: 9 
5

4

4

1

4

1

3

2

4

6,8
Waardering voor

de sessie



Ledenraad

9

Sessie 4
woensdag 24 juni

16.00 – 17.30 uur

22 deelnemers

Aantal regio’s: 66
1

2

2

2

7,5
Waardering voor

de sessie
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Sessie 5
donderdag 25 juni

18.30 – 20.00u

37 deelnemers

Aantal regio’s: 115

5

2

2

4

1

3

5

6

3

1

6,8
Waardering voor

de sessie
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Sessie 6
maandag 29 juni

16.00 – 17.30u

22 deelnemers

Aantal regio’s: 104

1

1

1

1

1

3

4

1

4

1

7,3
Waardering voor

de sessie


