
Flora Futura: Stand van zaken Royal FloraHolland 2021 en wensen alternatief platform.

Bijgewerkt 19 januari 2022

1. Bent u kweker of handelaar?

Bloemenkweker 98.77% 0.00% 1.23%

Plantenkweker 92.50% 7.50% 0.00%

Bloemenhandelaar 78.13% 9.38% 12.50%

Plantenhandelaar 67.65% 11.76% 20.59%

Anders 80.00% 0.00% 20.00%

Eigenaar Medewerker Inkoper/verkoper
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2. Wilt u aangeven in welke omzetcategorie uw bedrijf zich bevindt. 

Answer Choices

€0 - €250.000,- 29.01%

€250.000,- tot €1.000.000,- 24.69%

€1.000.000,- tot €10.000.000,- 31.48%

€10.000.000,- tot €25.000.000,- 6.17%

€25.000.000 tot €50.000.000,- 3.70%

€50.000.000,- tot €500.000.000,- 2.47%

Meer dan €500.000.000,- 2.47%

     Responses

€0 - €250.000,- €250.000,- tot 
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Average Number 7.65
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3. Kunt u bij benadering aangeven hoeveel procent meer of minder klokomzet (RFH) 

u dit jaar heeft?
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4. Wat is uw mening over hoe de aanloop naar landelijk veilen momenteel wordt doorgevoerd.

(denk aan fulfilment, beeldveilen, verdwijnen fysiek veilen, schouwen, aantal drukken)

Answer Choices

Ik heb hier geen mening over. 2.47%

Ik kan de impact van de huidige overgang naar landelijk veilen niet/onvoldoende overzien. 37.04%

Ik kan goed uit de voeten met de wijzigingen die in het kader van landelijk veilen in gang zijn gezet. 16.67%

Ik ben niet tevreden over hoe landelijk veilen wordt doorgevoerd. 43.83%

Responses

Ik heb hier geen mening
over.

Ik kan de impact van de
huidige overgang naar

landelijk veilen
niet/onvoldoende

overzien.

Ik kan goed uit de voeten
met de wijzigingen die in
het kader van landelijk

veilen in gang zijn gezet.

Ik ben niet tevreden over
hoe landelijk veilen wordt

doorgevoerd.
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Answer Choices

Ik heb geen idee, ik heb weinig inzicht in het onderzoek naar de regionale veiling. 30.86%

Ik heb voldoende vertrouwen in de  expertise en de conclusies van RFH. 13.58%

Ik heb geen vertrouwen in het onderzoek van RFH en ook niet in de conclusie. 51.85%
Anders, namelijk: 3.70%

Responses

5. Wat is uw mening over het onderzoek dat RFH dit jaar uitvoerde naar de toekomst van de 

regionale klok/ Rijnsburgse klok. Heeft u vertrouwen in de conclusie die uit dit onderzoek is 

getrokken?

Ik heb geen idee, ik heb
weinig inzicht in het
onderzoek naar de
regionale veiling.

Ik heb voldoende
vertrouwen in de  expertise
en de conclusies van RFH.

Ik heb geen vertrouwen in
het onderzoek van RFH en
ook niet in de conclusie.

Anders, namelijk:

0%

10%

20%

30%

40%

50%



Ja Nee Geen mening

Ik wil graag een fysieke veiling 78.26% 14.91% 6.83%

Ja Nee Geen mening

Ik ben bereid daarvoor hogere kosten te betalen 50.33% 39.22% 10.46%

6. Is de aanwezigheid van een fysieke veiling voor u gewenst en bent u bereid daarvoor 

hogere kosten te betalen?

Ik wil graag een fysieke
veiling
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