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Extra Ledenraadsvergadering 20 mei 2021 
Verhaallijn Ledenraad Royal FloraHolland 
 

Inleiding  

Marcel van Tol, Voorzitter Ledenraad Royal FloraHolland 
 

Welkom op deze extra Ledenraadsvergadering, een bijzondere vergadering want het is de eerste 

Ledenraadsvergadering waar alle leden van RFH bij kunnen zijn. Ik ben blij dat jullie er zijn. Vandaag 

gaan we in gesprek over ónze coöperatie. Want van een goed gesprek, knapt ónze coöperatie op.   

 

Ónze coöperatie zeg ik met nadruk. Want wij zijn met z’n allen eigenaar van een mooi  bedrijf, dat al 

jaren werkt vóór ons allemaal. En met succes. Door al meer dan 100 jaar samen te werken, hebben we 

een succesvolle coöperatie neergezet met veel gebouwen én mensen. We vergeten het weleens: maar 

de coöperatie is ook van jou. En de mensen die daar werken, doen dat voor jou.  

 

Door het groter worden van onze coöperatie, is de afstand tussen  leden onderling en het bedrijf groter 

geworden. Je loopt elkaar niet zomaar meer tegen het lijf, je kent niet iedereen meer. Soms hoor je zelfs 

“wij-zij” klinken. De afstand is door corona alleen maar groter geworden. Ook zijn de verschillen tussen 

ons kwekers steeds groter geworden. Maar wat ons bindt, is onze coöperatie en dat is en blijft een 

groot goed.  

 

Vandaag zijn we bij elkaar naar aanleiding van de petitie Florinee. We gaan met elkaar in gesprek over 

de invulling van de adviestaken van de Ledenraad en de uitvoering van de strategie. Dat hebben we als 

Ledenraad besloten op 22 april.  

 

Als Ledenraad lichten we vandaag graag  de invulling van onze adviestaken en onze rol bij de uitvoering 

van de strategie toe. Alle leden kunnen hierop reageren.  

 

Daarbij wil ik jullie er op wijzen dat deze extra Ledenraadsvergadering wordt opgenomen, zodat u en 

andere geïnteresseerden deze na afloop nog terug kunnen zien. Wilt u niet in de opname te zien zijn, zet 

dan uw camera uit. Indien u uw camera aan laat staan, geeft u toestemming voor deze opname waarin u 

eventueel te zien bent. 

  

Dan het doel van deze extra ledenraadsvergadering is dat de Ledenraadsleden een oordeel kunnen 

vormen over de ingebrachte bezwaren. Dit ter voorbereiding van de formele Ledenraadsvergadering van 

1 juli waar we als Ledenraad een weg vooruit zullen bepalen. Vandaag worden geen besluiten genomen.   

 

Om het gesprek in goede banen te leiden, wordt enige discipline van iedereen gevraagd. Daarvoor licht 

ik graag kort het proces en de spelregels toe. 

 

Spelregels: 
- Spreken kan alleen via de voorzitter, die geeft je het woord 

- Als je begint met spreken, je naam en lidnummer noemen 

- Langzaam spreken in verband met de vertaling 

- Niet afdwalen van het onderwerp 

- Niet persoonlijk worden 

- Niet interrumperen tijdens de toelichting door de Ledenraad.  

 

We hebben de avond opgeknipt in 4 onderdelen. Deze worden steeds ingeleid door een Ledenraadslid. 

De onderdelen zijn:  

1. Ontwikkeling van ALV naar Ledenraad,  

2. Floriday,  

3. Milieuregistratie en  

4. Ledenbetrokkenheid / ledenbinding.  

Na ieder onderdeel is er gelegenheid tot vragen en reacties. We hebben drie uur de tijd met elkaar. 
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Dan over naar het eerste onderdeel.  

 

Hoe zijn we tot dit punt gekomen? 
  

Op 1 januari 2019 zijn we gestart als Ledenraad. Vanaf de start liepen er twee grote processen voor ons 

naast elkaar. Aan de ene kant moesten wij als Ledenraad met 42 mannen en vrouwen een team vormen 

en de samenwerking met directie en RvC tot stand brengen, en onze rol en verantwoordelijkheden eigen 

maken.  

 

Aan de andere kant is er nog nooit zo stevig een strategie neergezet die ons gaat helpen om 

toekomstbestendig te worden. Een strategie waar we als Ledenraad achter staan. Om concurrerend 

te blijven, moeten we veranderen. Het is een strategie met grote impact op al onze eigen bedrijven.  

  

Maar hoe het ons raakt, verschilt per kweker. Want de verschillen tussen kwekers, worden steeds groter. 

In de Ledenraad zit een afspiegeling van het ledenbestand. Grote en kleine kwekers, nationale en 

internationale, bloemen en plantenkwekers. En als kleine kweker, kun je zelfs voorzitter worden van de 

Ledenraad.  

 

Samen zijn wij als Ledenraad nu twee jaar onderweg. In 2019 kwamen we 43 keer bij elkaar als 

Ledenraad of in commissies. In 2020 was dat 80 keer. In 2021 staat de teller nu al op 77 keer. Er gebeurt 

dan ook veel in de coöperatie.  

 

We worden bij verschillende onderwerpen goed aangehaakt door het bestuur en hebben al veel 

bereikt. Dat gaat in constructief overleg; we gaan niet rollend over straat. Wat we doen en bespreken, is 

niet altijd even zichtbaar of staat in de krant. Daarin kunnen we verbeteren.  

Vandaag pakken we de kans om onze werkwijze toe te lichten. Hoe vullen wij onze adviestaken in? Hoe 

brengen wij de rauwe werkelijkheid vanaf de tuin het bedrijf binnen?  

 

De afgelopen weken hebben we gesproken met een groot aantal leden, waaronder ondertekenaars van 

de petitie, FPC-leden en andere leden. Dit informele traject liep naast de formele petitieprocedure.  Uit 

deze gesprekken kwam naar voren dat Floriday en digitale milieuregistratie en -certificering de twee 

heetste hangijzers zijn. We hoorden ook dat er nog veel onduidelijk is over Floriway en er leven vragen 

over de rol en positie van de Ledenraad. Deze geluiden zijn niet nieuw. We horen al langere tijd dezelfde 

bezwaren terugkomen.  

 

We snappen goed dat er onzekerheid is bij leden over wat de strategie ons gaat brengen. Wat 

leveren jouw inspanningen voor Floriday jouw bedrijf straks op? En wat gaat Floriway 

betekenen? Nog niet alles is duidelijk en je hoort nu veel verschillende geluiden. We snappen ook de 

frustratie op de uitvoering van de strategie en de communicatie. Daar willen we vandaag bij stil staan.   

 

Uit de gesprekken werd ook duidelijk; leden willen oplossingen. Er heerst het gevoel dat er niet 

wordt geluisterd. Bij sommigen heerst zelfs het gevoel: is dit nog wel mijn coöperatie?  

 

Alleen door het gesprek aan te gaan, kunnen we tot een oplossing komen. Als we dat met elkaar 

goed vormgeven, dan kunnen we weer stappen voorwaarts maken. 

 

Van ALV naar Ledenraad 

Jan Mantel, Ledenraad 
 

U kent mij waarschijnlijk nog als voorzitter van de adviesraad bloemen. Als lid van de Ledenraad wil ik u 

graag meenemen in de ontwikkeling van de adviesraden met een ALV naar een Ledenraad. Even het 

geheugen opfrissen. Waarom hebben we destijds besloten om over te gaan naar een Ledenraad?  

 

In de tijd van de adviesraden en de ALV, hadden we een aantal problemen;  
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1. we hadden vaak onvoldoende en te laat inzicht in strategische thema’s. Hierdoor konden we ons 

werk als adviesraden niet zo goed  doen. De koers was in de meeste gevallen al beklonken. Wij 

konden alleen nog bijschaven.  

2. Daarnaast kwam op de jaarlijkse ALV maar een klein aantal leden, zo’n 300. Afhankelijk van de 

locatie Naaldwijk of Aalsmeer en het onderwerp op de agenda wisselde de groep die erbij was. 

3. Deze kleine groep leden ging vervolgens stemmen over zaken waar we  

• te weinig inzicht in hadden;  

• geen goede beraadslaging met elkaar over konden hebben; en  

• wat wel de hele coöperatie en daarmee zo’n 4.000 leden aanging.  

Als grootste speler in een sector waar zo'n 4,6 miljard omzet in omgaat is dat een onhoudbaar 

governance model.  

 

Na een pilot met een Ledenraad hebben de leden op 31 mei 2018 met een grote meerderheid ingestemd 

met de invoering van de Ledenraad. De ALV kwam te vervallen. Met de komst van de Ledenraad 

ontstond de bestuursdriehoek met daarin de directie, de RvC en de Ledenraad. We wilden hiermee de 

kwaliteit van de besluitvorming binnen RFH verbeteren. Voor alle partijen was dit een nieuwe manier van 

werken.  

 

De nieuwe besturing is gebaseerd op wat we hebben geleerd tijdens het programma Coöperatie 2020 en 

de pilot met de Ledenraad. Toen hebben we door het voeren van een goede ledendialoog, op lastige 

onderwerpen zoals bijvoorbeeld ons tarievenstelsel samen besluiten kunnen nemen. Onze kennis als 

kwekers koppelden we aan de professionaliteit van het bedrijf. Een goede, onafhankelijke ondersteuning 

is daarbij een belangrijke voorwaarde voor succes.  

 

Wat zijn nou de taken van de Ledenraad?  
De taken van de Ledenraad staan in de statuten beschreven. Deze zijn in 2018 na een zorgvuldig traject 

door de leden vastgesteld.  

 

De Ledenraad heeft de bevoegdheden overgenomen die door de wet aan de ALV zijn toebedeeld. 

Daarnaast heeft de Ledenraad een aantal adviestaken gekregen, namelijk: 

 

• Het adviseren van de directie over de strategische ontwikkeling van de coöperatie en product 

overschrijdende beleidszaken; dat kan gevraagd, maar ook ongevraagd. 

• Het vervullen van de signaalfunctie voor de directie met betrekking tot de ontwikkeling in de 

markt, de (strategische) koers van RFH en het functioneren van de organisatie; 

• Het aandragen van onderwerpen die de aandacht behoeven van de directie en de RFH-

organisatie.  

• De ledenraad is verantwoordelijk voor een goede dialoog tussen de leden en de ledenraad over 

onderwerpen en thema’s die gerelateerd zijn aan RFH en aan haar wettelijke en statutaire taken 

en bevoegdheden.  

 

Welke zeggenschap en invloed heeft de Ledenraad dan, vraagt u zich misschien af? En hoe verhoudt dit 

zich tot de directie? Hier hebben we in het verleden al  afspraken over gemaakt. We hebben als 

coöperatie besloten om een statutaire professionele directie aan te stellen.  

 

De zeggenschap van de Ledenraad zit in de formele taken die wij hebben overgenomen van de ALV, 

zoals het vaststellen van de jaarrekening en het benoemen van commissarissen. Met de formele taken 

kan de Ledenraad ‘bijten’ als dat nodig is. De invloed van de Ledenraad zit grotendeels in het 

adviseren en signaleren. Hiermee kan de Ledenraad ‘blaffen’.  

 

Als ik terugdenk aan de adviesraadtijd en ALV en ik kijk naar hoeveel invloed leden toen en nu hebben, 

dan is het antwoord voor mij helder.  

 

De strategische discussie tussen bestuur en leden is naar een hoger niveau getild. De Ledenraad 

is een professioneler klankbord en ook een betere controleur dankzij: 

• Een vaste samenstelling en daardoor continuïteit 
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• Een beperktere omvang dan de ALV 

• Goed geïnformeerde raadsleden die eerder en vaker worden betrokken.  

• En een structurele ledendialoog. Dit is ontzettend belangrijk vanwege de grote verschillen tussen 

leden onderling.  

 

De invloed van de leden is daarmee vergroot.  

 

Voelen leden zich dan ook beter betrokken? Nog niet voldoende, merken we.  

Wat wel belangrijk is om te weten, is dat wij als Ledenraad niet zomaar wat kunnen en willen roepen. We 

zijn de spreekbuis van de leden. Als we een advies geven, dan doen  we dat op basis van jullie 

inbreng. We voeren veel gesprekken met andere leden en bij fundamentele, strategische zaken 

organiseren we consultatiesessies. Alle leden kunnen dan meepraten. We halen meningen en de 

belangrijkste voors en tegens op en nemen dat mee in ons advies aan de directie. De directie neemt 

vervolgens een besluit, waarbij zij het ledenbelang en bedrijfsbelang goed moeten afwegen. De RvC 

houdt toezicht op de directie. Zo werkt de driehoek. 

 

Is het makkelijk om tot zo’n advies te komen? Nee, dat is het zeker niet. Met zoveel verschillende leden, 

zijn er ook veel verschillende meningen. En reken maar dat wij het onderling in de Ledenraad ook 

niet altijd eens zijn. Door corona is het voeren van een goed gesprek ook lastiger geworden, en dat 

helpt zeker niet mee. Dé uitdaging waar wij voor staan is: hoe zorgen we ervoor dat onze coöperatie 

ondanks de verschillen zijn kracht behoudt? 

 

Een vraag die opkomt: moet de Ledenraad wel overal over willen adviseren? Want er zijn veel 

vraagstukken in het bedrijf, die wij als kwekers niet hoeven te beantwoorden. Choose your battles! 

 

Dat we onze adviesrol en signaalfunctie verder kunnen versterken, dat geloof ik zeker. De petitie geeft 

dat ook aan. Kennis, vaardigheden en motivatie zijn de basis voor ons als Ledenraad om goed te 

functioneren. Als relatief jonge Ledenraad werken we hier aan, er is een speciaal 

ontwikkelingsprogramma. Ook onze processen kunnen we verder aanscherpen. Dit kwam ook uit onze 

eigen evaluatie van december naar voren, want we kijken ook kritisch naar onszelf. Aan de andere kant 

moet ook de Directie en RvC zich blijven ontwikkelen in de onderlinge samenwerking. 

 

Maar gaat het allemaal slecht? Nee. Als ik kijk naar het afgelopen Coronajaar, dan is dat een goed 

voorbeeld van hoe de samenwerking in de driehoek en met onze achterban moet zijn. Korte lijnen, 

veel respect over en weer, praktisch. Als Ledenraad hadden we een duidelijk doel voor ogen: de 

coöperatie bij elkaar houden en elkaar helpen.  

 

Wat we willen bereiken, is dat wij het gesprek met u aan de ene kant en het gesprek met de Directie en 

RvC aan de andere kant zodanig kunnen verbeteren, dat we een sterkere vuist kunnen maken voor het 

belang van de leden en het voortbestaan van onze coöperatie.  

 

Ruimte voor reactie en vragen 

 

Floriday 

Matthijs Barendse, Ledenraad 

 

Met Floriday bouwen we eigenlijk onze nieuwe, digitale coöperatie. 

Tijdens de petitiegesprekken met leden in maart en april, bleek Floriday het heetste hangijzer. Leden en 

kopers uitten nadrukkelijk hun terechte zorgen. Dit signaal was voor de Ledenraad een bevestiging van 

haar eigen bedenkingen bij de té ambitieuze invoering van het digitale handelsplatform. Met de 

naderende deadline van 1 januari 2021 vormde de ledenraad begin december de werkgroep 

Floriday, waar ik ook in zit. Gevoed door in- en externe signalen zoeken we vanaf dat moment 

samen met het bedrijf naar oplossingen om Floriday stap voor stap functioneel te maken.  
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Hebben we tot die tijd stil gezeten? Ik neem u kort mee naar de oorsprong van Floriday en hoe de 

Ledenraad hierbij betrokken is geweest. En ga dan in op hoe we onze signaal- en adviesfunctie hebben 

opgepakt. 

 

In 2017 nam RFH een meerderheidsbelang in FloraXchange. Met die samenwerking startte de veiling de 

ontwikkeling van één gezamenlijk digitaal platform voor kwekers. Begin 2019 kondigde Royal 

FloraHolland opnieuw een samenwerking aan. Ditmaal met Blueroots, waarin RFH een aandeel van 50% 

kreeg. Via Blueroots konden we de deelnemende handelsbedrijven ook rechtstreeks aansluiten. Een 

belangrijke stap in de digitalisering van de gehele sierteeltsector. RFH koos ervoor om de ontwikkeling 

van Floriday in de kwekerscoöperatie te organiseren, om zo als kwekers samen sterk te kunnen blijven.  

 

Floriday is hét fundament van onze nieuwe, wereldwijde, digitale marktplaats. Als Ledenraad staan we 

achter de ontwikkeling van Floriday.  

 

De zorgen die we van leden horen, gaan ook niet zozeer over nut en noodzaak van digitalisering. Vrijwel 

iedereen is overtuigd van Floriday. Maar onze handel moet ook gewoon door kunnen gaan en het 

systeem moet ons daarbij ondersteunen.  

De uitvoering van Floriday heeft te wensen overgelaten. Als ledenraad constateren we dat de affiniteit 

met onze bloemen en planten binnen RFH blijkbaar teveel op de achtergrond is geraakt. Daardoor is de 

dagelijkse werkwijze op onze kwekerijen en binnen de handelsbedrijven onvoldoende meegenomen in 

de bouw van Floriday. Digitale processen waren leidend.   

 

Hoe heeft de Ledenraad hier haar signaalfunctie ingevuld? Om kort te zijn: Floriday was een 

doorlopend gespreksonderwerp met directie én met leden. Ik neem u even mee in de tijd. 

In november 2019 was Floriday het hoofdthema voor de ledensessies. Leden gaven aan wat zij nodig 

hebben om 100% digitaal-proof te zijn en hoe we samen kunnen zorgen dat klanten digitaal gaan 

bestellen. De signalen en vragen zijn door de Ledenraad verzameld in een integratiedocument en 

teruggekoppeld aan het bedrijf.  

 

Bij de ledensessies van juni 2020 stond Floriday niet centraal. Wel gingen de meeste vragen en signalen 

over Floriday. Ook deze zijn teruggekoppeld in een integratiedocument. Daarnaast heeft de Ledenraad 

gebruik gemaakt van zijn recht om een onderwerp aan te dragen dat aandacht nodig heeft van de 

directie en RFH organisatie.  

 

Er is een brief gestuurd en daarna is de eerste themasessie van de Ledenraad georganiseerd. In dat 

gesprek met het management van Floriday en Insights op 10 juli 2020 heeft een groep Ledenraadsleden 

aangegeven er niet gerust op te zijn dat iedereen op tijd klaar zou zijn voor de  Floriday-deadline van 

eind 2020.  

 

We hebben onze zorgen aangekaart over de gebruiksvriendelijkheid, de koppelingsproblemen met 

verschillende softwarepakketten en het aansluiten van kopers. Verder hebben we aangedrongen op 

heldere communicatie over tijdslijnen en voldoende mensen om kwekers en kopers praktisch op weg te 

helpen. Tijdens de Ledenraadsvergaderingen met directie en tijdens de tweedaagse zijn deze zorgen 

herhaald. Hierop is door de directie te weinig actie ondernomen. 

 

Bij de Ledensessies in november/december uitten leden opnieuw hun ongenoegen en gingen de meeste 

signalen en vragen over Floriday. Eind november besloot de directie tot uitstel van de deadline met 3 

maanden tot 31 maart 2021. Direct daarna zijn we de werkgroep Floriday gestart.  

 

Aan de hand van een enquête onder Ledenraadsleden hebben we de problemen met Floriday in kaart 

gebracht. Hiermee zijn we opnieuw in gesprek gegaan met het management van Floriday en de directie. 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot de oproep door de Ledenraad tot het maken van een nieuw stappenplan 

voor Floriday.  

Inmiddels ligt deze nieuwe aanpak er en is de tweede deadline van Floriday van tafel.  

Ook heeft de werkgroep met het management gesproken over de toekomstbestendigheid van Floriday, 

dataveiligheid en de beheersing c.q. robuustheid van de IT infrastructuur. Hier voert het bedrijf jaarlijks 
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assessments en audits op uit. Er worden dus al technische audits gedaan, zoals het hoort. De RvC 

monitort hierin de directie.  

Als Ledenraad zijn we geen schaduw RvC. Beide organen hebben hun eigen rol, hun eigen 

verantwoordelijkheden.  

 

De financiële commissie van de Ledenraad volgt verder kritisch de investeringen in IT, waaronder die in 

Floriday. In 2020 bedroeg dit 3,5 miljoen; in 2019 3,1 miljoen en in 2018 3,0 miljoen  in totaal 9,6 miljoen. 

De boekwaarde per 31/12/2020 van deze investeringen (na afschrijvingen) bedroeg 7 miljoen. Het is dus 

geen 100 miljoen zoals sommigen beweren.  

 

Als Ledenraad trekken we onze lessen uit het Floriday-proces. We moeten de rauwe werkelijkheid 

van de tuin effectiever het bedrijf in brengen.  

 

Het bedrijf heeft geleerd dat - ondanks alle goede bedoelingen - de neiging om een eigen invulling 

te geven aan het oplossen van problemen, niet altijd leidt tot de juiste oplossing voor kwekers en 

kopers. In de nieuwe aanpak voor Floriday staat een intensieve samenwerking met marktpartijen dan 

ook voorop. Kwekers en kopers kunnen ook meestemmen en prioriteit geven aan dat wat ontwikkeld 

moet worden. 

 

En nu gaan we verder. Stilstaan is geen optie, meedoen moet een stap vooruit zijn. 

Hadden we eerder op de rem moeten trappen? Anderhalf jaar geleden riepen we als Ledenraad op 

de veranderprocessen te versnellen. De consolidatie en transformatie op handelsgebied gaan 

onverminderd snel door. Onze kwekerscoöperatie maar ook ieder lid-bedrijf apart moeten hierin 

mee. Floriday zal nooit af zijn. Maar veranderen zit toch in onze natuur? 

 

De sector werd terecht onrustig. Nou krijgen we de vaart er weer in. De belangen zijn groot en lopen niet 

altijd parallel. En nu samen naar oplossingen kijken voor de toekomst. 

 

Ruimte voor reactie en vragen 

 

Digitale milieuregistratie en -certificering 

Arnoud van der Knaap, Ledenraad 
 

Ik ga u vandaag een beeld geven van hoe de LR werkt in zijn adviesrol op Duurzaamheid. Ik ga hier 

geen verhaal houden ter verdediging. Ik wil schetsen wat er goed gaat en wat beter kan. Ook aan de 

hand van de inzet van onze regieteams. Zelf ben ik actief geweest in het regieteam Duurzaamheid.  

 

Maar wat hier nog boven hangt is misschien het belangrijkste: waarom staat Duurzaamheid zo hoog op 

de agenda? 

 

Laat ik daarmee beginnen. Wat we met elkaar willen als sector, is een goed imago. Daar kan niemand op 

tegen zijn. We willen dat de consument met een gerust hart onze bloemen en planten blijft kopen. Nu en 

in de toekomst. We willen geen artikelen in de kranten van Greenpeace over bosjes vergif voor 

Moederdag of een overheid die ons regels op gaat leggen. Dat is de reden dat we met elkaar de 

schouders eronder zetten om onze keten transparant te maken. We hebben niets te verbergen. Had de 

overheid ons regels opgelegd dan hadden we geen discussie gehad, dat dan ook wel weer. 

 

Jan en Marcel hebben al een paar keer de grote diversiteit aan kwekers binnen onze coöperatie 

genoemd. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat  op dit thema de verschillende meningen heel duidelijk 

naar voren komen. Op sommige punten staan we dus anders in de wedstrijd. Dat kan, alleen moeten wel 

met elkaar het grotere plaatje blijven zien. 

 

Op dit moment voeren al 2700 aanvoerders (53%) een digitale registratie en zijn 2082 aanvoerders 

(41%) gecertificeerd.  
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Als je naar omzet kijkt geldt voor Milieuregistratie: 89% van de omzet en voor Milieucertificering 84% van 

de omzet. Zij hebben dus een enorme voorsprong richting de markt en uiteindelijk de consument, die 

meer en meer vraagt om transparantie. Wij willen juist die groep die nog niet zover is, voorbereiden op 

de toekomst. Gezamenlijk! Zodat dit thema ook een kracht wordt van onze coöperatie. 

 

En dan een schets van het proces. Het Regieteam Duurzaamheid werd eind 2018 ingesteld om leden en 

bedrijf samen regie te laten voeren op de verschillende aspecten van duurzaamheid. Het thema begon 

heel breed met gesprekken over FSI, verpakking, gewasbeschermingsmiddelen, gebruik van duurzame 

energie op de marktplaats etc.  

Uiteindelijk hebben we onze focus gelegd op transparantie als eerste coöperatieve stap richting 

duurzaamheid.  

In 2019 en 2020 is door het Regieteam intensief gewerkt aan een aanpak voor de digitale 

milieuregistratie en het verkrijgen van een milieucertificaat.  

 

De leden zijn in een drietal sessies geconsulteerd. Uiteraard kon iedereen hierbij  zijn. We hebben 

verschillende meningen opgehaald. Ook de Ledenraad is op de hoogte gehouden en heeft de kans 

gekregen om een oordeel te vormen.  

 

Het grote probleem is dat de kwekers die op dit moment nog niet digitaal registreren en certificeren zich 

weinig hebben aangemeld voor de sessies. Dit maakt de weging van de resultaten voor de Ledenraad 

een stuk lastiger.  

Mijn oproep is dan ook als thema’s je raken, kom dan ook naar de sessies voor inspraak. En ga niet dan 

achteraf roepen.  

Met de kennis van nu komen we tot de conclusie dat we wel genoeg gelegenheid hebben gegeven om 

aanwezig te kunnen zijn en inspraak te leveren, maar door het wegblijven van veelal kleine niet 

gecertificeerde kwekers hebben we hun geluid onvoldoende op kunnen halen. Voor de Ledenraad is het 

belangrijk om te zorgen dat we alle leden bereiken. Hoe we dit kunnen aanpakken, daarvoor hebben 

jullie ideeën en input nodig. 

 

 

Het Regieteam heeft twee adviezen van de Ledenraad voorbereid. 

 

De eerste (eind 2019) was het advies om stapsgewijs de digitale milieuregistratie en uiteindelijk ook 

milieucertificering verplicht in te stellen. De ambitie is dat alle aanvoerders op de marktplaats een digitale 

milieuregistratie en –certificering hebben. Een ruime meerderheid van 81% van de Ledenraad was voor 

de invoering, mits werd voldaan aan vier randvoorwaarden, namelijk: 

1. kwekers die nog niet digitaal registeren en nog niet gecertificeerd zijn, helpen we met een 

'onboarding' programma. 

2. de bestaande certificerende organisaties moeten verbeteren in service en snelheid. Er moet 

voldoende capaciteit zijn en de registratie en certificering moeten minder complex en vooral 

goedkoper worden. 

3. naast MPS moest er minstens één alternatief komen voor zowel registratie als certificering voor 

alle leden.  

4. RFH geeft als lid van FSI ook invulling aan de duurzaamheidsnormen voor de sector na 2020. 

Samen met de handelspartners gaan we ervoor zorgen dat we de door hen uitgesproken ambitie 

realiseren om gecertificeerd duurzaam in te kopen.  

 

Commitment van de handel was dus een essentiële randvoorwaarde. Directie heeft de opdracht op zich 

genomen om deze randvoorwaarde in te vullen.  

 

Het tweede advies van oktober 2020 bevatte de uitwerking hiervan met onder meer een implementatie 

pad en consequenties. Want met het vaststellen van een deadline op digitale milieuregistratie en 

certificering volgde automatisch de discussie: wat doen we met aanvoerders die niet voldoen op die 

deadline? 

 

Een ingewikkelde discussie over handhaving is toen voorbereid door het Regieteam.  
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Over het handhavingsbeleid is vervolgens gestemd in de Ledenraad, nadat we eerst hebben gekeken of 

alle randvoorwaarden waren ingevuld. Er was een krappe meerderheid in de Ledenraad voor het laatste 

advies. De leden die tegen stemden, hadden moeite met het verplichte karakter en vonden dat het 

commitment van de handel nog onvoldoende was ingevuld om over te gaan tot handhaving. De 

stemuitslag van de Ledenraad is een weergave van de brede en felle discussie onder de leden van RFH.  

 

En hier zit voor de Ledenraad een belangrijk leerpunt. Als er zo’n krappe meerderheid is, dan 

moeten we als Ledenraad de wil van de meerderheid uitvoeren, maar méér rekening houden met 

de minderheid. En dus onder andere steviger aangeven waar de pijnpunten liggen. 

 

Daarna is het vervolgproces niet vlekkeloos verlopen. De directie heeft het advies van de Ledenraad en 

regieteam Duurzaamheid  niet 1 op 1 overgenomen. De communicatie richting Ledenraad en commissie 

hierover was onvoldoende.  

 

Uit onze eigen evaluatie van het regieteam Duurzaamheid komt ook naar voren dat het systeem dat is 

neergezet met de Ledenraad, de consultatie van leden en het instellen van een Regieteam op een 

specifiek onderwerp, nog niet optimaal functioneert. Aangezien dit het eerste Regieteam was, is dat 

niet vreemd. 

Een leerpunt is dat Directie en Ledenraad duidelijkere afspraken moeten maken hoe een volgend 

Regieteam zal opereren. Onder andere door bij aanvang een duidelijke opdracht te formuleren. 

 

Op dit moment is de Ledenraad op verzoek van directie bezig met het formuleren van een aangepast 

advies op digitale milieuregistratie en certificering. Het ontbreken van commitment van de handel ligt 

hieraan ten grondslag. Persoonlijk vind ik dat iedereen op het vlak van digitaal registreren en certificeren 

in beweging moet komen, moet meedoen, en niet moet afwachten op een verplichting. Door middel van 

transparantie kunnen we onze sector goed op de kaart zetten, voor nu en in de toekomst! U kunt morgen 

de eerste stap zetten door digitaal te gaan registeren! 

 

Ruimte voor reactie en vragen 

 

Ledenbetrokkenheid en ledenbinding 

Job van Egmond, Ledenraad 

 

De Ledenraad heeft een aantal taken. Eén daarvan is de verantwoordelijkheid voor een goede 

coöperatieve dialoog tussen de leden, de Ledenraad en het bedrijf. 

 

Ik zit in de Commissie Ledenbinding en met deze commissie werken wij hard om deze ledendialoog goed 

te organiseren.  

 

Wij streven ernaar de leden te laten ervaren dat juist onze structuur als coöperatie het verschil maakt.  

Als vereniging van kwekers hebben we met elkaar een groot gezamenlijk bedrijf voor ons allemaal.  

Binnen een coöperatie hebben leden grote invloed en zijn persoonlijke gesprekken van lid tot lid 

onmisbaar.  

 

De Ledenraad vervult daarbij een brugfunctie. Wij willen de belangen van de leden zo goed 

mogelijk behartigen. Signaleren, discussiëren en onze dilemma’s voorleggen aan de leden is 

daarom belangrijk.  

Dit kan alleen als we op de juiste wijze met elkaar communiceren.  

Door met elkaar het gesprek aan te gaan, te spreken en ook te luisteren, kunnen wij als Ledenraad 

onze brugfunctie zo goed mogelijk invullen.   

 

De ledensessies die twee keer per jaar worden georganiseerd zijn hiervoor een mooie gelegenheid.  

Helaas hebben we door corona de grote fysieke sessies met een etentje vooraf en een biertje aan het 

eind moeten inwisselen voor online sessies. Online is een goede manier om informatie uit te wisselen, 

maar minder geschikt voor de dialoog die we zoeken. Ook merken we dat we op de ledensessies niet 



9 

 

alle leden spreken. Bepaalde groepen zijn ondervertegenwoordigd, vooral de kleine kwekers maar ook 

de hele grote.   

 

De elkaar snel opvolgende ontwikkelingen binnen het bedrijf vragen wat ons betreft om een iets andere 

aanpak om onze achterban te betrekken en mee te nemen. We moeten het met elkaar doen, 

betrokkenheid en draagvlak is hiervoor cruciaal. Echter, we moeten ook door, stilstaan en te langzaam 

bewegen kunnen we ons met de snel veranderende wereld om ons heen niet permitteren.    

 

De komende periode kiezen we ervoor om de ledendialoog en communicatie op de volgende wijze in te 

richten. We maken een duidelijker onderscheid tussen de communicatie tussen het bedrijf en de leden, 

en de dialoog tussen leden onderling en de Ledenraad.  

 

Hoe doen we dit?  

• Vanuit het bedrijf worden informatiesessies georganiseerd. Dit zijn regelmatig terugkerende 

updates over onder andere de strategie en de financiën. 

• De Ledenraad organiseert themasessies waarin we met de leden in gesprek gaan over 

belangrijke en actuele onderwerpen die spelen. Hier is de ruimte om het gesprek aan te gaan.  

• Door zowel de directie als door de Ledenraad worden zogenaamde spreekuren georganiseerd. 

Hier heeft ieder lid de mogelijkheid zich voor in te schrijven Er is geen vast onderwerp, je kunt als 

lid delen wat je wilt en ook worden bijgepraat over wat er speelt binnen de coöperatie. Op deze 

wijze gaan we ervan uit dat we de benaderbaarheid van de coöperatie voor leden vergroten. 

• Ledenraadsleden sluiten tenminste eens per jaar aan bij een FPC vergadering om ook hier te 

consulteren. 

 

Om alles wat we ophalen bij leden inzichtelijk te maken voor het bedrijf, gaan we een signaalmeter 

opstellen, die we ieder kwartaal updaten. In de signaalmeter staan de belangrijkste signalen die we van 

leden terugkrijgen en waar we dus werk van moeten maken. Deze signaalmeter delen we ook met de 

leden via de ledennieuwsbrief.   

 

Wij als Ledenraadsleden staan daarnaast open voor een gesprek met leden. Bel eens een ledenraadslid 

bij jou in de buurt als er iets is wat je wilt delen. Voor een kop koffie is altijd tijd en wij merken vanuit de 

Ledenraad dat als we de gelegenheid hebben iets toe te lichten of na te vragen dat dit helpt onrust of 

ontevredenheid te voorkomen. Ook zijn we altijd op zoek naar betrokken kwekers die wellicht zelf zitting 

willen nemen in de Ledenraad of één van de commissies of regieteams. We moeten het tenslotte met 

elkaar doen en zo kunnen we als leden in co-creatie met het bedrijf het beste resultaat bereiken. Om de 

juiste koers te varen is een investering vanuit het bedrijf, maar vooral ook van de leden van groot belang.  

 

We gaan ook andere communicatiemiddelen meer inzetten.  

De Ledennieuwsbrief is geïntroduceerd en wordt steeds beter gelezen.  

We werken aan een apart ledenmagazine en een speciaal deel op de website exclusief voor leden.  

Ook zullen we vaker de media opzoeken om te vertellen wat er speelt en waar wij als Ledenraadsleden 

mee bezig zijn.  

 

Met deze nieuwe aanpak hopen we een groter deel van de leden weer te kunnen betrekken bij het 

reilen en zeilen van hun bedrijf. Wij hopen oprecht dat wij bij deze genoemde initiatieven jullie vaak 

ontmoeten en spreken. Investeer hierin als lid, want alleen dan kunnen wij de Ledenraad voor jullie zijn, 

die we willen en moeten zijn.  

  

RUIMTE VOOR REACTIE EN VRAGEN 

 

Afsluiting 

Marcel van Tol, Voorzitter Ledenraad 
 

We hopen dat we vandaag duidelijk hebben gemaakt dat we als Ledenraad niet stil hebben gezeten. De 

signalen die wij de afgelopen jaren hebben uitgezonden aan de directie, hebben onder meer 
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geresulteerd in de nieuwe aanpak voor Floriday en ook voor digitale milieuregistratie en -certificering 

bekijken we opnieuw hoe we iedereen aan boord kunnen krijgen. Hierover hoort u binnenkort meer.  

 

We hopen ook dat we duidelijk hebben kunnen maken dat de Ledenraad er is voor de leden. Wij kaarten 

de zorgen aan en hebben daarvoor natuurlijk uw input nodig.  

 

Vandaag heb ik een hoop zeer betrokken leden gezien en gehoord. Dat doet ons als Ledenraad goed. 

Betrokken leden kunnen het verschil maken in onze coöperatie.  

 

Blijf dus mee doen, kom naar ons toe, doe mee met de ledensessies en bel in tijdens de spreekuren. Pak 

je kans om je zegje te doen.  

 

Deze bijeenkomst is nog niet de afsluiting van dit traject. Na deze informele ledenraadsvergadering volgt 

nog een formele ledenraadsvergadering op 1 juli. Hier zal de Ledenraad alles wat vandaag is ingebracht 

overwegen en een weg vooruit bepalen. Uiteraard zullen we u daarvan goed op de hoogte brengen.  

 

En daarmee sluit ik deze vergadering. 

 


