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Beste Steven,  

 

Begin dit jaar hebben wij middels onze enquête duidelijk gemaakt waar het volgens 

zowel kwekers als handelsbedrijven wringt waar het gaat om de ambitie van Royal 
FloraHolland en de toekomst van onze bedrijven. De resultaten van de enquête hebben 

wij één op één gedeeld met Royal FloraHolland in de hoop dat dit zou leiden tot een 

wijziging van strategie en de invulling daarvan. Om dezelfde reden hebben wij 

afgelopen half jaar intensief de samenwerking met Royal FloraHolland gezocht. 
 

Inmiddels zijn er maanden verstreken en ontbreekt nog elke concrete aanwijzing dat 

onze boodschap bij Royal FloraHolland is aangekomen. Dat is de reden dat wij achter 

de schermen de samenwerking hebben gezocht met andere ketenpartners die net als 
wij van mening zijn dat onze sector alleen wordt versterkt als de vele partijen die 

daarin actief zijn daadwerkelijk samen optrekken. ‘One size fits all’ heeft onze sector 

niet groot gemaakt en zal ook niet de oplossing zijn voor uitdagingen nu en in de 

toekomst.  

 
Wij benadrukken daarom dat Flora Futura volledig achter het stadpunt van de VGB 

staat zoals recent verwoord in de brief ‘Een reikende hand’. De wijze waarop invulling 

wordt gegeven aan de daarin genoemde twee kernactiviteiten het veilbedrijf (klok) en 

het digitale online platform, is voor de Flora Futura achterban, kwekers én 
handelsbedrijven, wezenlijk voor het voortbestaan.  

 

De rode draad in het streven van Flora Futura mag inmiddels duidelijk zijn. Verdere 

digitalisering is voor de sector van belang maar wel op een wijze waarop systemen voor 
de gebruiker minimaal gelijkwaardig maar liefst beter worden. Wat de (fysieke) klok 

betreft hebben we het dan over de implementatie van het landelijk veilen met 

bijbehorende aandachtspunten die in grote lijnen overeen komen met die van de VGB: 

• Wijze van beeldveilen 
• Schouwen 

• Nummerdrukken 

• Beeldmateriaal 

 



 

 

 
 

 

 

 
Zoals gezegd hebben wij de afgelopen maanden veel energie gestoken in de discussie 

en het leveren van input over zowel de (fysieke) klok als de ontwikkeling van het 

digitale online platform. Ook voor ons is het moment daar dat wij nu inzicht verwachten 

in de wijze waarop verbeteringen op genoemde punten gerealiseerd gaan worden.  
 

In afwachting van de schriftelijke reactie op de brief van de VGB zetten wij onze 

samenwerking in de verschillende commissies, advies- en begeleidingsgroepen 

voorlopig on hold. Samen met onze leden zullen wij vervolgens bepalen of de 
inhoudelijke plannen van Royal FloraHolland voldoende bijdragen aan het sectorbelang 

en rechtvaardigen dat wij de samenwerking weer voortzetten.   

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Bestuursleden 

Vakvereniging Flora Futura   


