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Wij hebben kennis en inzichten opgehaald bij 508 

leden uit Nederland en leden/aanvoerders uit 

onder andere Denemarken, Duitsland, Ethiopië, 

Ecuador, Groot-Brittannië, Italië, Israël, Kenia, 

Turkije, Spanje, Verenigde Staten

71%
opkomst op de ledensessies 

(aanwezig t.o.v. aangemelde leden)

127 Internationale leden en 

aanvoerders in 5 online sessies

381 Nederlandse leden in 

7 online sessies

7,3
Gemiddeld cijfer voor 

de Nederlandse en 
internationale 
ledensessies 



381
Nederlandse leden 

namen deel, verdeeld 

over 7 online sessies. 

Hiernaast ziet u uit 

welke regio’s leden aan 

de sessies hebben 

deelgenomen. 

VERDEROP IS EEN REGIOVERDELING PER 

SESSIE OPGENOMEN

31%

6%

12%

2%

14% 

6%

7%

8%

8%

2%

2%

Opkomst per regio



Leden konden zich voor de sessie inlezen via het online informatiepakket voor 

leden. Dit is een vast onderdeel geworden van de Royal FloraHolland website 

(zie hier).

De opgehaalde input van de ledensessies is geanalyseerd en samengevat in 

dit integratiedocument. Wij delen dit met alle leden. Leden die aanwezig 

waren bij een sessie, ontvangen ook het verslag van die sessie.

De vragen die tijdens de ledensessies niet zijn beantwoord, zijn achteraf 

uitgezocht en de vragen en antwoorden worden binnenkort online 

gepubliceerd. 

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar 

deelname en inbreng. 

Tussen 11 november en 17 december 2020 organiseerde de Ledenraad 

ledensessies voor alle leden van Royal FloraHolland, nationaal en 

internationaal. De sessies waren vanwege corona voor de tweede maal op rij 

online.

Met de ledensessies haalt de Ledenraad op wat er speelt en leeft bij de leden. 

De vragen en signalen van leden vormen de basis voor het gesprek met de 

Directie en de Raad van Commissarissen. Tijdens deze ronde sessies werden 

leden niet geconsulteerd over een bepaald onderwerp. Besloten is om voor 

ledenraadpleging aparte sessies te organiseren om de tijdsduur van een 

online ledensessie prettig te houden.

De ledensessies werden bijgewoond door 508 leden. In totaal werden 7 

Nederlandse sessies en 5 internationale sessies georganiseerd. Naast 

‘landensessies’ voor Duitse, Keniaanse, Ethiopische en Israëlische leden, was 

er ditmaal ook een sessie voor overige landen. Kwekers uit onder meer 

Ecuador, Denemarken, Turkije, Mexico, Frankrijk en Spanje namen hieraan 

deel. 

LEDENSESSIES NOVEMBER EN DECEMBER 2020

Inleiding

https://www.royalfloraholland.com/ledeninformatie
https://www.royalfloraholland.com/ledeninformatie


Tijdens de ledensessies in november en december zijn de leden bijgepraat 

door het Management Team over de strategie en andere actualiteiten. Omdat 

er op dit moment veel speelt bij Royal FloraHolland, was er ruim tijd voor een 

update vanuit het bedrijf.

Daarnaast konden leden vragen stellen aan het Management Team. Naast 

vragen werden ook zorgen en soms onvrede geuit over met name Floriday en 

digitale milieuregistratie en -certificering. Onderwerpen waar de meningen bij 

leden over verdeeld zijn.

Via polls konden leden aangeven hoe hun bedrijf ervoor staat, hoever ze zijn 

in het traject richting 100%Digitaal en hoe de aanwezige leden aankijken 

tegen de noodzaak tot verandering voor Royal FloraHolland en de 

verwachtingen over de ingeslagen koers voor het eigen bedrijf.

Leden onderschrijven de noodzaak tot verandering voor de 

toekomstbestendigheid van de coöperatie. In het verlengde daarvan is niet 

iedereen het ermee eens dat de uitgestippelde koers van Royal FloraHolland 

perse ook de juiste is voor individuele leden.   

. 
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Tijdens de Nederlandse sessies werd vooral veel gevraagd over de joint 

venture met drie transporteurs, Floriway. De samenwerking was vlak voor 

de start van de ledensessies bekend gemaakt. Ook over Landelijk Veilen en 

100%Digitaal werd veel gevraagd. Leden uitten zorgen over onder andere 

de haalbaarheid van de deadline, het tempo van softwareleveranciers, de 

aansluiting van kopers en de benodigde functionaliteiten binnen Floriday. 

Voor digitale milieuregistratie en –certificering zijn aparte sessies 

georganiseerd. Leden met specifieke vragen over dit onderwerp, werden 

daarnaar verwezen.

Leden willen verder vooral weten wat de vele ingezette veranderingen in 

de praktijk voor hen gaan betekenen en op welke termijn de veranderingen 

zullen gaan plaatsvinden. Leden uitten zorgen over de grote veranderdruk 

onder andere door de invoering van de verplichte milieuregistratie- en 

certificering en 100%Digitaal in 2021. 

Over het algemeen was het sentiment bij leden wat minder positief dan 

tijdens de ledensessies in juni/juli dit jaar. Toen werd er vooral waardering 

geuit voor het optreden van Royal FloraHolland tijdens de eerste maanden 

van de coronacrisis. De opkomst was wel beduidend hoger dan voor de 

zomer. De gemiddelde waardering voor de sessies was met een 7,3 

vergelijkbaar.

Sfeerimpressie



Maakt u zich op dit moment zorgen 

over de gevolgen van het coronavirus 

voor uw bedrijf? 

Tijdens de lockdown in het voorjaar 

wilden veel grote afnemers van hun 

contracten af. Ik maak me zorgen 

dat dit weer kan gebeuren.”

Heel veel

15%

Niet meer dan anders

63%

Weinig tot geen

22%

De eerste slechte weken in de zomer 

zijn ruimschoots weer ingehaald.”



Update 
Management 
Team

Tijdens de ledensessies heeft het Management 

Team een update gegeven over de actuele 

zaken die spelen bij Royal FloraHolland. Daarbij 

werden enkele poll vragen aan leden gesteld. 

Verder konden leden vragen stellen. 



Royal FloraHolland moet 

veranderen om over 10 jaar 

nog bestaansrecht te hebben.

Eens

85%

Oneens

16%

Denkt u dat de koers van Royal 

FloraHolland voor uw bedrijf 

goed is voor de toekomst? 

Ja

44%

Nee

12%

Dat weet ik zo net nog niet

44%



Tijdens de ledensessies is het Management 

Team van Royal FloraHolland uitgebreid in 

gesprek geweest met de leden. 

Leden werden bijgepraat over de strategie, 

de cijfers van Royal FloraHolland, voorstel 

tarieven 2021, de samenwerking met drie 

transporteurs via de joint venture Floriway

en de strategische prioriteiten, zoals 100% 

Digitaal en Landelijk Veilen.

Leden konden 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:

Floriway

Milieuregistratie- en certificering

Landelijk Veilen

100%Digitaal

Tarieven 2021

Verdienmodel en strategie RFH / Klok

100%Digitaal

Floriway

Verdienmodel en strategie RFH

Tarieven 2021

Milieuregistratie- en certificering

Landelijk Veilen



Blijft eigen vervoer mogelijk?”

Wordt de landelijke klok een aftuin klok 

of ook een klok met voorraad op één van 

de ‘hubs’?”

Wordt de drempel verlaagd om koper / 

klant te worden?”

Is al nagedacht over waar de kosten voor 

transport naar de hub worden gelegd? Bij 

de kweker of bij de koper?”

Wanneer gaat Landelijk Veilen van 

start?”

Wat is de doelstelling 

van bezorgen bij de klant?”

Hoe zit het met het koppelen van 

kopers op Floriday?” 

Wie is er verantwoordelijk voor de 

transportkosten tussen de 

verschillende locaties?”

Een greep uit de vragen



Een greep uit de signalen

Ik zit niet te wachten op 100 

verschillende chauffeurs.”

De huidige tariefstructuur heeft direct 

gestimuleerd. Houdt er rekening mee 

dat een nieuwe structuur wederom een 

beweging zal geven.”

Ik maak me zorgen over de 

keuzevrijheid van ondernemers.”

Het wordt onderschat hoeveel waarde 

de schouwfunctie heeft.”

Royal FloraHolland moet zich alleen met kerntaken 

bezighouden.”

In oktober is hier iemand geweest om een en ander uit 

te leggen over Floriday (dat waardeer ik ten zeerste). 

We hebben samen een aanvoerlijst voor de klok 

gemaakt. Dit was eigenlijk zonder hulp van de helpdesk 

niet te doen. Daar maak ik me wel wat zorgen over.”

In plaats van boetes en sancties zou men een 

beloningsysteem moeten invoeren voor kwekers die wel 

aan die hogere eisen (op gebied van duurzaamheid)

willen voldoen.” 



Internationale 
ledensessies



Tijdens deze ronde ledensessies zijn er ledensessies gehouden in Duitsland, 

Ethiopië, Kenia en Israël. Verder is voor de eerste keer een ledensessie 

georganiseerd voor leden en aanvoerders buiten de 4 genoemde landen. 

Leden en aanvoerders uit onder andere Colombia, Denemarken, Ecuador, 

Groot-Brittannië, Italië, Spanje, Turkije en de Verenigde Staten namen aan 

deze sessie deel. 

De internationale sessies waren op maat gemaakt en weken op onderdelen af. 

Wel stond in alle sessies (net als in Nederland) de update door het 

Management Team centraal en konden de leden vragen stellen en in gesprek 

gaan met het Management Team. 

Internationaal werden vooral veel vragen gesteld over de effecten van Corona 

op de markt en het (lucht)vervoer, de Brexit, de ontwikkelingen en 

mogelijkheden voor zeevracht, Landelijk Veilen en de impact van Floriway op 

internationale leden.    

Op de volgende pagina’s is per sessie te zien over welke onderwerpen leden 

vragen en signalen deelden. 
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Internationale ledensessies



8,4
Waardering 

voor de sessie

7,7
Waardering 

voor de sessie

Ledensessie Duitsland
40 LEDEN EN AANVOERDERS AANWEZIG

Gespreksonderwerpen
• Update vanuit de Ledenraad

• Update vanuit het Management Team Royal FloraHolland

• Update Veiling Rhein-Maas

• Gesprek met het Management Team Royal FloraHolland 

Vragen en signalen
• Landelijk Veilen

• Floriway

• Floriday

• Logistieke dienstverlening

10 LEDEN EN AANVOERDERS AANWEZIG

Gespreksonderwerpen
• Update vanuit de Ledenraad

• Update vanuit het Local Office

• Update vanuit het Management Team Royal FloraHolland

Vragen en signalen
• Lucht- en Zeevracht

• Landelijk veilen 

• Floriway (impact op internationale leden)

• Effecten corona 

• Floriday

Ledensessie Ethiopië



8,2
Waardering 

voor de sessie

8,2
Waardering 

voor de sessie

Ledensessie Israël
34 LEDEN EN AANVOERDERS AANWEZIG

23 LEDEN EN AANVOERDERS AANWEZIG

Ledensessie Kenia

Gespreksonderwerpen
• Update vanuit de Ledenraad

• Marktupdate 

• Update vanuit het Management Team Royal FloraHolland

• Gesprek met het Management Team Royal FloraHolland 

Vragen en signalen
• Floriday Insights

• Milieuregistratie en -certificering

• Landelijk Veilen

• Kwaliteit

• 100%Digitaal

Gespreksonderwerpen
• Update vanuit de Ledenraad

• Update vanuit het Local Office

• Update vanuit het Management Team Royal FloraHolland

• Gesprek met het Management Team Royal FloraHolland 

Vragen en signalen
• Lucht- en Zeevracht

• Brexit

• Versterken Klok

• Landelijk Veilen

• Floriway



Ledensessie Internationaal
20 LEDEN EN AANVOERDERS AANWEZIG*

Gespreksonderwerpen
• Update vanuit de Ledenraad

• Marktupdate 

• Update vanuit het Management Team Royal FloraHolland

• Gesprek met het Management Team Royal FloraHolland 

Vragen en signalen
• Zeevracht

• Marktontwikkelingen

• Ondersteuning leden vanuit RFH

• Internationale groei 

* Door technische moeilijkheden is er geen cijfer 
voor deze sessie opgehaald bij de deelnemers. 



Israël

Evaluatie
U GAF ONS ONDER ANDERE DE 

VOLGENDE FEEDBACK

Veel zenden, weinig interactie 

en discussie.”

Goed om bijgepraat te worden 

over de actualiteit.”

Ik hoop dat we de volgende 

keer weer fysiek bij elkaar 

kunnen komen.”

Ik mis het onderling contact 

met andere leden.”

Online is praktisch en 

makkelijk te plannen, het 

moet alleen niet te lang 

duren.”

WIJ NEMEN UW EVALUATIEPUNTEN MEE IN DE VOORBEREIDING VAN DE VOLGENDE LEDENSESSIES

7,3
Gemiddelde 
waardering 

voor de sessies
7,3

Sessie 1

6,4

6,9

Sessie 2

6,7

Sessie 3

6,9

Sessie 4

6,6

Sessie 5

8,4

Duitsland

Sessie 7

6,9

6,4

Sessie 6

7,7

Ethiopië

8,2

8,2

Kenia



Bedankt voor 
uw komst
BEKIJK HIER HET VIDEOVERSLAG VAN DE 

LEDENSESSIES IN NOVEMBER / DECEMBER 2020

https://youtu.be/fWaHu9odPL0


Woensdag 11 november

15:30 – 17.30 uur

77 deelnemers

uit 7 regio’s

Sessie 1

38%

17%

12%

9%

8%

8%

8%

7,3
Waardering 

voor de sessie



Sessie 2

6,9
Waardering 

voor de sessie

Donderdag 12 november

18:30 – 20.30 uur

65 deelnemers

uit 8 regio’s
26%

18%

13%

9%

6%

11%

12%

5%



Sessie 3

6,7
Waardering 

voor de sessie

Vrijdag 13 november

7:30 – 8.45 uur

36 deelnemers

uit 8 regio’s
38%

3%

13%

16%
11%

5%

3%

11%



Sessie 4

6,9
Waardering 

voor de sessie

Maandag 16 november

18:30 – 20.30 uur

57 deelnemers

uit 7 regio’s
28%

15%

11%

7%

7%

18%

5%

9%



Sessie 5

6,6
Waardering 

voor de sessie

Dinsdag 17 november

15.30 – 17.15 uur

57 deelnemers

uit 8 regio’s
36%

13%

12%

8%

6%

16%

7%

2%



Sessie 6

6,9
Waardering 

voor de sessie

Donderdag 19 november

18.30 – 20.30 uur

53 deelnemers

uit 8 regio’s
25%

13%

15%

5%

22%

6%

10%

4%



Sessie 7

6,4
Waardering 

voor de sessie

Dinsdag 24 november

15.30 – 17.00 uur

36 deelnemers

uit 8 regio’s
30%

12%

13%

5%

15%

18%

5%

2%


