Floreren met
flexibiliteit
De Nederlandse tuinbouw
op weg naar 2030

i |02

Floreren met flexibiliteit | De Nederlandse tuinbouw op weg naar 2030

inhoud
voorwoord

04
deel I
Nu

06
Floreren met
flexibiliteit
De Nederlandse tuinbouw
op weg naar 2030

03

deel II
Straks

18

colofon

60

bijlagen
deel III
Van nu naar
straks: actie!

48

58

v |04

Floreren met flexibiliteit | De Nederlandse tuinbouw op weg naar 2030

voorwoord
2012, het jaar van de Floriade in Venlo. Een wereldtuinbouw
tentoonstelling met grote internationale allure. De Rabobank is
opnieuw trotse founder van dit belevingsevenement. De Floriade is
voor de bank traditioneel het moment om te reflecteren waar de
tuinbouwsector staat en welke kanten het uit kan of moet.

D

e tuinbouw heeft in het recente verleden met veel veranderingen te maken
gehad. Volgens ons de lastigste van de afgelopen decennia. U kent ze allemaal:
hoge loonkosten en energielasten, een grote druk op ruimtegebruik, kritische
consumenten, stevige concurrentie, voedselincidenten, de maatschappelijke roep om ver
duurzaming, de gevolgen van de kredietcrisis. Op deze en andere uitdagingen hebben
ondernemingen continu moeten anticiperen. En het houdt niet op: wij verwachten dat
het aantal veranderingen verder zal toenemen.
Met een marktaandeel van meer dan 80 procent voelt de Rabobank zich vanzelfsprekend
nauw verbonden met de tuinbouw. En helpen wij graag mee aan een bloeiende en ste
vige sector. Daarom brengen we ook deze Floriade een studie uit over de situatie in de
tuinbouw, met aanbevelingen voor verdere versterking. Want de tuinbouw is voor Neder
land een sector van belang. Niet voor niets uitverkozen tot een van de topsectoren van
onze economie. De tuinbouw moet die uitverkiezing de komende decennia waarmaken.
De studie ‘Floreren met flexibiliteit’ is opgebouwd uit drie delen. Deel 1 gaat over nu. We
hebben onderzoek laten doen naar de flexibiliteit van de Nederlandse primaire tuinbouw.
Want om succesvol te zijn, moeten tuinbouwbedrijven flexibel inspelen op nieuwe ont
wikkelingen. Bij de consument, in hun eigen markt en in hun omgeving. Maar hoe flexibel
zijn Nederlandse tuinbouwbedrijven? Zijn ondernemers in staat om vooruit te zien en te
anticiperen? En sluit de organisatie van de bedrijven goed aan bij de omstandigheden
waarin ze opereren?
Deel 2 gaat over straks, de toekomst: hoe ziet de tuinbouwwereld er in 2030 uit? We schet
sen vier mogelijke scenario’s, met de vier jaargetijden als metafoor. Wordt het een revoluti
onaire Lente, een mooie Zomer, een stormachtige Herfst of een lange Winter? We weten
het niet. De scenario’s zijn geen voorspellingen, maar reële verkenningen van de tuin
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‘Wij willen met deze studie een
bijdrage leveren aan allerlei

vernieuwingen in de sector en
dat u geïnspireerd raakt,

bouwwereld in 2030 waarmee de
ondernemer van nu al rekening
dient te houden bij het nemen
van strategische beslissingen.

uitgedaagd wordt om zèlf aan

de slag te gaan met flexibiliteit’

Uiteindelijk wilt u als tuinbouw
ondernemer weten wat dit allemaal voor u en uw onderneming betekent. Hoe komt u van
de situatie nu naar de toekomst straks? Is er meer of juist minder flexibiliteit vereist? En wat
kunt u vandaag al doen? Daarover gaat deel 3 van deze studie. Daarin confronteren we de
huidige situatie van de tuinbouwsector met de mogelijke toekomstscenario’s. Ook geven
we vier mogelijke veranderingsrichtingen en een concreet stappenplan richting toekomst,
als startpunt voor een discussie. Want het doel van deze studie is dat u zelf in beweging
komt. De Rabobank kan u daarbij ondersteunen. Want deze studie staat niet op zichzelf.
Het is onderdeel van een aantal activiteiten die we op en rondom de Floriade 2012
houden.
In het begin van de achttiende eeuw schreef Vivaldi zijn Vier jaargetijden. De vioolconcer
ten werden ongekend populair, vooral door de vernieuwende melodieën. Wij hopen van
ganser harte dat onze Lente, Zomer, Herfst en Winter minstens zo bekend worden onder
tuinbouwondernemers. Dat ze tot allerlei vernieuwende composities in de sector leiden.
En dat ze, net als het meesterwerk van Vivaldi, inspireren en uitdagen om er zelf actief mee
aan de slag te gaan.
Ik wens u daarbij veel succes!
Ruud Huirne
Rabobank Nederland, Directeur Food en Agri Nederland
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Hoofdstuk I: NU

Nu
hoofdstuk I
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De tuinbouw
sector van nu
langs de meetlat
Onderzoek onder tuinbouwondernemers toont aan dat organisaties
succesvoller zijn als ze goed aansluiten op wat de omgeving en de
markt vragen. Een statische en voorspelbare omgeving vereist een
andere organisatie dan een dynamische omgeving die volstrekt
onvoorspelbaar is. De Flexibiliteitsscan onder 880 tuinbouwbedrijven
laat zien dat de organisatievorm en de dynamische management
vaardigheden bij de meeste tuinbouwsectoren niet goed afgestemd
zijn op de omgeving en dat de bedrijfscultuur meestal opvallend
conservatief is. Veel tuinbouwondernemers vinden dat ze in een
onvoorspelbare en competitieve branche werken. Een flexibele organi
satie is dan belangrijk. De scan bewijst dat: de best presterende tuin
bouwbedrijven zijn kien op veranderingen in hun omgeving en weten
deze kennis om te zetten in passende producten, concepten, diensten
en bedrijfsprocessen.
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HOOFDSTUK I: NU

De meetlat:
Flexibiliteitsscan
Het onderzoek naar de flexibiliteit van Nederlandse tuinbouwondernemingen is uitgevoerd door kenniscentrum INSCOPE Research for Innovation van de Erasmus Universiteit.
De onderzoekers hebben daarvoor de Flexibiliteitsscan gebruikt1. Deze scan meet ‘de mate
waarin en snelheid waarmee een organisatie in staat is om adequaat in te spelen op
omgevingseisen’.
Liefst 880 tuinbouwbedrijven hebben aan het onderzoek meegewerkt en een vragenlijst
ingevuld. Op basis van de antwoorden zijn representatieve conclusies getrokken. Niet alleen
voor de sector als geheel, maar ook voor de acht subsectoren fruit, vollegrondsgroenten,
glasgroenten, paddenstoelen, bloembollen, snijbloemen, pot- en perkplanten en boom
kwekerij. Omdat de Flexibiliteitsscan ook in veel andere branches gebruikt wordt, hebben
we de tuinbouwbedrijven kunnen vergelijken met het Nederlandse bedrijfsleven in het
algemeen. In bijlage 1 vindt u de uitleg over de Flexibiliteitsscan.

De uitkomsten van de
Flexibiliteitsscan
Omgevingsturbulentie
Tuinbouwomgeving relatief onvoorspelbaar
Dynamiek, complexiteit en onvoorspelbaarheid van een omgeving bepalen samen de
omgevingsturbulentie (zie bijlage 1). De dynamiek en complexiteit van de tuinbouwsector
verschilt niet wezenlijk van die in andere branches. Anders is dat bij de onvoorspelbaarheid;
ondernemers in de tuinbouw vinden ontwikkelingen in vraag, aanbod en concurrentie
moeilijker te voorspellen dan ondernemingen buiten de tuinbouwsector, zo blijkt uit de
Flexibiliteitsscan. De helft van alle tuinbouwondernemers zegt te opereren in een com
plexe/dynamische omgeving, ruim een derde noemt de omgeving zelfs hypercompetitief
(figuur 1.1). Ondernemers van grote tuinbouwbedrijven vinden de omgeving beter voor
spelbaar dan kleine en middelgrote bedrijven. Vooral omdat zij over het algemeen meer
informatie over hun omgeving verzamelen en daardoor een beter inzicht hebben in
ontwikkelingen.
1 De Flexibiliteitsscan is ontwikkeld aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, door
prof. dr. H.W. Volberda en dr. N.P. van der Weerdt en wetenschappelijk gevalideerd door onderzoek bij meer
dan 4.000 ondernemingen en non-profit organisaties. Meer informatie hierover is te vinden in ‘De Flexibele
Onderneming: Strategieën voor succesvol concurreren (Kluwer 2004)’ geschreven door prof. dr. H.W. Volberda.
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Figuur 1.1

Ervaren omgevingsturbulentie door Nederlandse tuinbouwbedrijven
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Bron: INSCOPE Research for Innovation, Erasmus Universiteit, 2012.

Figuur 1.2

Ervaren omgevingsturbulentie per subsector

Niet-competitief

Complex-dynamisch
-	Fruit
-	Vollegrondsgroenten
- Boomkwekerij

Hyper-competitief
-	Glasgroenten
-	Snijbloemen
-	Paddenstoelen
-	Bloembollen
-	 Pot- en perkplanten

Extreme turbulentie

Bron: INSCOPE Research for Innovation, Erasmus Universiteit, 2012.

Een verschil is er ook tussen bedekte en open teelten. Ondernemers in de fruitteelt,
vollegrondsgroenteteelt en boomkwekerij vinden de omgeving minder turbulent dan
hun collega’s in de andere subsectoren (figuur 1.2): de concurrentie wordt als minder
heftig ervaren en de markt als beter voorspelbaar.
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Managementvaardigheden
Meer turbulentie vereist meer flexibiliteit
De tuinbouwsector moet dus omgaan met een onvoorspelbare omgeving. Niets nieuws,
maar de onvoorspelbaarheid lijkt toe te nemen. En hoe hoger de onvoorspelbaarheid, hoe
flexibeler ondernemingen moeten zijn om goed te presteren, zo toont de Flexibiliteitsscan.
In bijlage 1 ziet u dat de scan drie vormen van flexibiliteit in managementvaardigheden
onderscheidt: operationele, structurele en strategische flexibiliteit. Zijn veranderingen
betrekkelijk eenvoudig en redelijk goed voorspelbaar, dan volstaat operationele flexibiliteit.
Een voorbeeld: vóór feestdagen neemt de vraag naar bloemen toe. Stem je productie, per
soneel en processen hier goed op af, dan ben je operationeel flexibel. De meeste tuin
bouwbedrijven doen dit goed. Gaat het echter om complexe veranderingen en onvoor
spelbare ontwikkelingen -zoals in de tuinbouwsector-, dan moet het management zeer
flexibel zijn in het nemen en invoeren van strategische beslissingen. Dit betekent op het
juiste moment op de juiste manier reageren, zoals met nieuwe producten of concepten
inspelen op marktontwikkelingen of nieuwe markten betreden en verantwoorde posities
innemen met het oog op risicomanagement en -spreiding.

Tuinbouw scoort laag op strategische flexibiliteit
Uit de Flexibiliteitsscan (figuur 1.3) blijkt dat tuinbouwondernemers zichzelf strategisch
duidelijk minder flexibel vinden dan de rest van het Nederlandse bedrijfsleven. Vooral
ondernemers in de voedingstuinbouw scoren minder. Ondernemers in de sierteelt en
grote tuinbouwondernemingen liggen min of meer op het landelijke gemiddelde.
Maar omdat de onvoorspelbaarheid van de omgeving groter is dan voor het Nederlandse
bedrijfsleven, is de strategische flexibiliteit, ofwel het vermogen om de strategie en
de aard van de activiteiten van de organisatie te wijzigen, toch als te laag ervaren.
De subsectoren pot- en perkplanten en boomkwekerij scoren het hoogst op strategische
flexibiliteit. Zij zijn relatief veel bezig met het vertalen van marktinformatie naar productmarktcombinaties.

Organisatieontwerp
Behalve de managementvaardigheden bepaalt ook het organisatieontwerp de flexibiliteit
van een onderneming. Belemmeren technologie, organisatiestructuur of -cultuur het
management om maatregelen te nemen?

Technologie biedt voldoende flexibiliteit
De technologie in de tuinbouw is geen struikelblok om flexibel te ondernemen. Ten aan
zien van de flexibiliteitsmogelijkheden in technologie is er weinig verschil tussen de tuin
bouw en andere bedrijven in Nederland. Geen opzienbarende uitkomst gezien de
wereldwijde reputatie van Nederlandse tuinders op technisch en teelttechnisch gebied.
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Tuinbouwsector

Figuur 1.4
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Meer

Extreme flexibiliteit komt het meest voor in voedingstuinbouw
De organisatiestructuur van een tuinbouwbedrijf komt over het algemeen goed overeen
met andere Nederlandse bedrijven. Binnen de sector zelf zijn er wel verschillen. In de voe
dingstuinbouw komen we meer extreem flexibele bedrijven tegen dan in de sierteelt.
Deze ‘chaotische’ bedrijven hebben een open innovatieve cultuur met een weinig gefor
maliseerde structuur. In de bedekte teelt zien we dit ook meer dan in de onbedekte teelt.
Grote tuinbouwbedrijven kiezen duidelijk voor meer routines en procedures. Routinema
tigheid is kenmerkend voor deze bedrijven.

Bedrijfscultuur in tuinbouwsector conservatief
In het cultuuraspect zien we wel duidelijke verschillen (figuur 1.4). Onder cultuur verstaan
we ‘de opvattingen en aannames die gedeeld worden binnen een organisatie en zichtbaar
worden in de identiteit, de ongeschreven regels van de organisatie en leiderschapsstijl en
oriëntatie van het management en personeel’. Deze cultuur blijkt bij -vooral grote- tuin
bouwbedrijven veel conservatiever te zijn dan bij het overige Nederlandse bedrijfsleven. Dat
lijkt bijzonder in een sector die velen bestempelen als innovatief. Het innovatieve vermogen
zit waarschijnlijk niet in de genen van de volledige organisatie maar vooral bij het topma
nagement. Bovendien gaat het vooral om harde innovatie (technologie) en minder om
zachte innovaties als nieuwe organisatievormen, co-creatie en vernieuwend leiderschap.

Sensorfunctie
Tuinbouw kan winst halen uit beter functionerende antenne
De antenne. De sensorfunctie. Het vermogen van ondernemingen om relevante signalen
uit de omgeving te identificeren. Het belang hiervan is sterk toegenomen met de
opkomst van de kenniseconomie en de steeds korter wordende levenscycli van producten
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Figuur 1.5

Uitkomsten informatieverwerkingscapaciteit

Laag

en innovaties. Ook in de tuinbouw, die bovendien te maken heeft met een turbulente
omgeving. De uitkomst van de Flexibiliteitsscan is echter helder (figuur 1.5); de antenne
van de meeste tuinbouwbedrijven werkt niet goed genoeg. En werkt slechter naarmate
bedrijven kleiner zijn. De bedrijven benutten aanwezige externe informatie over bijvoor
beeld ontwikkelingen in afzetmarkten, retail en consumententrends onvoldoende. Dit kan
zijn omdat de informatie niet goed is, niet goed wordt gecommuniceerd of niet (goed)
wordt ontvangen. Ondernemers die slecht scoren, moeten hier hard aan werken. Anders
wordt de kloof met de koplopers onoverbrugbaar groot. Want de Flexibiliteitsscan laat zien
dat de tuinbouwbedrijven die het beste presteren, een relatief goed ontwikkelde sensor
functie hebben.

Vernieuwen loont
Het opvangen van signalen is één, het omzetten hiervan in producten, concepten,
diensten of bedrijfsprocessen die voor een hogere winstgevendheid zorgen, is twee. Ook
hier geldt: ondernemers die dit met hun kader en overig personeel goed kunnen, die veel
aandacht besteden aan vernieuwing, doen het beter dan ondernemers die dat relatief
weinig doen. Grote bedrijven innoveren volgens de uitkomsten van de scan (figuur 1.6)
meer dan kleinere bedrijven, siertelers meer dan voedingstuinbouwbedrijven. De
tuinbouw innoveert vooral geleidelijk: de sector richt zich op het verbeteren van en
voortborduren op bestaande producten, concepten, afzetmarkten en distributiekanalen.
Radicale innovaties -zoals compleet nieuwe product-marktcombinaties, technieken of
processen- komen aanzienlijk minder voor. De beter presterende bedrijven innoveren
vaker radicaal dan de minder presterende bedrijven. Meestal zijn dat nieuwe toetreders tot
de markt; zij worden niet belemmerd door tradities en gewoontes in de branche.
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Exploratieve innovaties zijn radicale innovaties die gericht zijn op de
behoeften van nieuwe klanten en/of markten. Exploratieve innovaties bieden
nieuwe producten en diensten, creëren nieuwe markten en ontwikkelen
nieuwe distributiekanalen. Door het radicale karakter zullen ondernemingen
nieuwe kennis moeten ontwikkelen door middel van variatie, flexibiliteit,
experimenteren en het nemen van risico.
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Box 1

Levenscyclus van bedrijven

De eerste fase, wanneer een bedrijf of afdeling nieuw is, is de chaotische organisatie. Deze fase wordt
gekenmerkt door veel dynamiek, improvisatie, weinig regels of structuur en een sterke leider of pionier
die de beslissingen neemt. In een volgende fase krijgen bedrijven vaak met meer concurrentie te
maken. De organisatie groeit en brengt meer gestructureerd haar markt en ambities in kaart. De orga
nisatie speelt daar flexibel op in door het versterken van expertise, verstevigen van de marktpositie of
vergroten van de omzet. Er komt structuur in de organisatie en communicatie. Vervolgens proberen
organisaties meer beheersing te krijgen over risico’s en resultaten en worden daarom meer planmatig
ingericht. Het aantal procedures neemt toe en processen zijn gericht op zoveel mogelijk beheersing
en efficiency. Wanneer een organisatie verstart, spreken we van een rigide organisatie. Voor sommige
organisaties past zo’n structuur prima bij hun omgeving. Voor veel andere organisaties betekent dit
dat ze te log worden en niet meer snel in kunnen spelen op omgevingsveranderingen.

De vier ideale organisatievormen
Een stukje theorie
Uit onderzoek naar organisatieflexibiliteit blijkt dat bedrijven die hun organisatie -zowel
dynamische managementvaardigheden als organisatiestructuur, -cultuur en technologiegoed hebben afgestemd op de eigenschappen van de omgeving, het significant beter
doen. Flexibiliteit is dus geen doel op zich, maar de gewenste mate van flexibiliteit hangt
af van de omgeving. De Flexibiliteitsscan onderscheidt vier ideaaltypen organisatievor
men, zie bijlage 1: de rigide organisatie, de planmatige organisatie, de flexibele organisatie
en de chaotische organisatie. De meeste bedrijven ondergaan een natuurlijke cyclus, van
een chaotische naar een rigide organisatie, zie box 1.

Bij meeste tuinbouwsectoren is organisatie niet goed afgestemd op
omgeving
Op basis van onderzoek bij 4.000 niet-agrarische Nederlandse bedrijven is vastgesteld
welke organisatievorm het beste bij welke omgeving past. In figuur 1.7 is dit met grijze
rechthoekjes grafisch weergegeven. Daaroverheen hebben we de scanuitkomsten van de
diverse tuinbouwsectoren gelegd, de groene ovale vakjes. Visueel is het direct duidelijk:
bij de meeste bedrijven is de organisatie niet optimaal afgestemd op de omgeving. Bij de
sectoren waar de omgeving behoorlijk onvoorspelbaar is, zoals in de glasgroenteteelt en
snijbloementeelt, zijn de ondernemers en het overige management binnen de bedrijven
wel flexibel aangelegd, maar is de bedrijfscultuur onvoldoende innovatief. In de padden
stoelensector scoren bij relatief veel bedrijven zowel de bestuurbaarheid als de manage
mentvaardigheden te laag. Andersom komt ook voor: ondernemers in de vollegronds
groenteteelt en boomteelt werken in een niet heel onvoorspelbare omgeving, maar
hun bedrijven beschikken vaak niet over de planmatigheid en routine die je daar zou
verwachten. De figuur maakt duidelijk dat eigenlijk alleen de planmatige organisatie van
de fruittelers goed matcht met de relatief voorspelbare omgeving, als we naar de totale
gemiddelde uitkomsten per subsector kijken.
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Raamwerk organisatieflexibiliteit op subsectorniveau
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In figuur 1.7 staan de gemiddelde scanuitkomsten op organisatieflexibiliteit per subsector.
Ieder bedrijf neemt een unieke positie in, die hier behoorlijk van kan afwijken. In bijlage 2
staat een bijbehorende frequentieverdeling van de gemeten resultaten van de Flexibili
teitsscan per subsector.

De tuinbouw vergeleken met het Nederlandse bedrijfsleven
Winstgevendheid tuinbouw blijft achter bij Nederlandse bedrijfsleven
Zoals gezegd is de Flexibiliteitsscan door veel Nederlandse bedrijven gedaan. We kunnen
dus een goede vergelijking maken tussen uitkomsten van de tuinbouwsectoren en de rest
van ondernemend Nederland. Zie figuur 1.8. Voor kenners zal het weinig verrassend zijn:
in het algemeen blijft de winstgevendheid van de tuinbouw achter bij die van het totale
Nederlandse bedrijfsleven. Natuurlijk zijn er verschillen binnen en tussen subsectoren; de
fruitteelt scoort het laagst en de vollegrondsgroenteteelt het hoogst op winstgevendheid.
Over de gehele linie scoren grote tuinbouwbedrijven iets beter dan kleine en middelgrote
bedrijven, maar nog steeds onder het gemiddelde van het Nederlandse bedrijfsleven.
Dit geeft de noodzaak om actie te ondernemen goed aan!
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Figuur 1.8

Uitkomsten winstgevendheid volgens Flexibiliteitsscan
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En nu?
De uitkomsten van de scan zijn duidelijk: de tuinbouwsector opereert in een turbulente
omgeving en de organisatieflexibiliteit en de dynamische managementvaardigheden van
tuinbouwondernemers en hun management sluiten hierbij meestal niet goed aan. Dat
geldt ook voor de organisatievorm. Ondernemers die in staat zijn om hun omgeving beter
voorspelbaar te maken, zijn winstgevender. Ze hebben goede voelsprieten, verzamelen
relevante informatie en zetten die om in passende producten, concepten, diensten en
bedrijfsprocessen. De beter presterende ondernemers innoveren relatief veel, zowel radi
caal als stapsgewijs. Daarnaast zijn de bedrijfsprestaties gemiddeld beter bij grotere bedrij
ven dan bij kleinere bedrijven. Het vergaren van informatie en het professioneel bezig zijn
met R&D, marketing en personeelsmanagement vereist een zekere schaal. Die ontbreekt
meestal in een gefragmenteerde sector als de tuinbouw. Door verdere consolidatie en
samenwerking zijn hier nog flinke stappen te maken.
Hoe de tuinbouw en de wereld er omheen er in 2030 uitziet, is nauwelijks te voorspellen.
Maar het nadenken over de lange termijn kan bijdragen aan het beter voorspelbaar maken
van toekomstrichtingen en het anticiperen hierop. Daarom heeft de Rabobank vier moge
lijke tuinbouwwerelden geschetst in het volgende deel van deze studie. De stappen naar
een betere fit tussen organisatie en omgeving komen in het laatste deel aan bod.
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De toekomst
We zagen het in deel 1: de tuinbouwondernemer acteert op dit moment
in een complexe en uitdagende omgeving. Maar hoe ziet de wereld er in
de toekomst uit, zeg in 2030? We weten het niet. Als we naar het recente
verleden kijken, lijken voorspellingen steeds lastiger te worden. Want
meestal zagen we het niet aankomen: de kredietcrisis, de enorme pieken
en dalen in de prijzen van agrarische producten en fossiele grondstoffen,
het terrorisme, grote natuurrampen en diverse voedselveiligheids
incidenten. Waar we wel inzicht in hebben, zijn de drijvende krachten
achter de wereld van straks. Om tuinbouwondernemingen te helpen de
omgeving beter voorspelbaar te maken, heeft de Rabobank de trends en
ontwikkelingen van zeven van deze krachten in kaart gebracht:
demografie en arbeid, geopolitiek, maatschappelijke verhoudingen,
schaarste aan fossiele grondstoffen, technologie, duurzame voedsel- en
watervoorziening en beschikbaarheid van kapitaal. Deze thema’s zijn de
komende decennia cruciaal voor de Nederlandse tuinbouw. We hebben
ze vertaald naar vier mogelijke toekomstscenario’s, de tuinbouw
werelden Zomer, Herfst, Winter en Lente. Daarbij is geen rekening
gehouden met extreme, incidentele gebeurtenissen. Die zijn immers
volkomen onvoorspelbaar.
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Drijvende krachten in de wereld
Zeven drijvende krachten zijn cruciaal voor de Nederlandse tuinbouwsector: demografie
en arbeid, geopolitiek, maatschappelijke verhoudingen, schaarste aan fossiele grondstof
fen, technologie, duurzame voedsel- en watervoorziening en beschikbaarheid van kapi
taal. Hoe ontwikkelen deze thema’s zich de komende jaren?

Demografie en arbeid: bevolking groeit wereldwijd, vergrijzing in Europa
De wereldbevolking groeit flink. De komende 20 jaar met een kwart, aldus de gematigde
voorspellingen. De groei vindt vooral plaats in landen als India, Brazilië en de VS; in delen
van Europa krimpt en vergrijst de bevolking (figuur 2.1). De markten dichtbij Nederland
groeien dus niet of nauwelijks. Dit heeft onherroepelijk gevolgen voor de afzet van
Nederlandse tuinbouwproducten. Bovendien betekent een vergrijzing een verandering
van de vraag. Ook de inrichting van de voedselketen zal veranderen: ruim 60% van de
wereldbevolking woont in 2030 in steden. Nu is dat 50%. Supermarkten rukken al op in
ontwikkelingslanden. Overal ter wereld zal stadstuinbouw in grote steden meer kansen
krijgen. De vergrijzing heeft ook invloed op de arbeidsmarkt. De tuinbouwsector zal vaker
een beroep moeten doen op oudere werknemers. Jong talent zal wereldwijd geworven
moeten worden.

Geopolitiek: macht verschuift
Wat straks het speelveld is voor economische vooruitgang en vrijhandel, hangt in belang
rijke mate af van de opstelling van landen en machtsblokken. Economische groei vindt
nu al voornamelijk plaats in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China), het MiddenOosten en Afrika en nauwelijks nog in West-Europa en Noord-Amerika. De macht in de
wereld lijkt meer naar het Oosten te verschuiven, maar het is onzeker in welke mate en wat
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de impact daarvan is. Ook is er veel onzekerheid over Europa. Leidt de huidige financiële
crisis uiteindelijk tot het uiteenvallen van de Europese Unie of de eurozone? Of gaan we
stapsgewijs verder met de integratie en uitbreiding van de EU? Concurrentieverhoudingen
kunnen sterk wijzigen als landen uit de eurozone stappen en weer een eigen munt invoe
ren. Ook kan het zijn dat landen streven om meer dan ooit zelfvoorzienend te worden.
Dit zou een grote impact hebben op de exportafhankelijke Nederlandse tuinbouw.

Maatschappelijke verhoudingen: onzekerheid troef
Niet alleen de verhoudingen tussen naties bepalen de wereld van straks, ook de relaties
tussen mensen zijn van grote invloed op de tuinbouwsector. Gaan we meer samenwerken
of zal individualisme zegevieren? Wat gebeurt er met brancheorganisaties en andere
belangenbehartigers? Wellicht nemen bedrijven deze functie over of wordt er juist meer
onderzoek gedaan in wereldwijde netwerken van deskundigen via open design. Omdat
we deze processen voor de komende decennia moeilijk kunnen voorspellen, variëren we
in de vier scenario’s de mate van samenwerking of conflict.

Schaarste aan fossiele grondstoffen
Door de bevolkingsgroei en de toename van de economische activiteiten neemt de
wereldwijde vraag naar energie sterk toe. Maar de voorraden fossiele brandstoffen zijn
eindig. Slimme innovaties die energie besparen en alternatieve energiebronnen moeten
daarom voor oplossingen zorgen. De schaarste van grondstoffen kan voor grote politieke
spanningen zorgen. Dit geldt niet alleen voor energie, maar ook voor bepaalde metalen
en mineralen, zoals fosfaat en lithium. Sommige metalen zijn slechts in een beperkt aantal
landen te winnen, terwijl ze cruciaal zijn voor bepaalde technologische ontwikkelingen.
De toegang tot grondstoffen en energie zal daarom deels bepalen wie in de toekomst de
touwtjes in handen hebben. Ook binnen de tuinbouwsector.

Technologie zeer bepalend
Technologische ontwikkelingen zijn moeilijk te voorspellen, maar zijn zeer bepalend voor
de wereld van later. ICT-ontwikkelingen hebben aangetoond hoe markten en ketens in
korte tijd sterk kunnen veranderen. In de handel en retail hebben ze een aardverschuiving
teweeggebracht; door online handel boeten fysieke winkelcentra in belang in. Ook in de
tuinbouwsector rukt de technologie verder op. Computers en robots nemen taken van
mensen over, het aantal processen dat vanuit de cockpit gestuurd wordt, neemt verder
toe. Smart dust, sensorcomputers ter grootte van een zandkorrel, gaan veel elementaire
processen monitoren. Met 3D-printers produceren consumenten zelf de potten voor hun
digitaal bestelde planten. En DNA-zelftests en hersengestuurde apparaten bepalen wat we
in onze (digitale) winkelkar stoppen en wat er uiteindelijk geteeld wordt. Deze en nog veel
meer innovaties staan in de kinderschoenen. Het is onduidelijk hoe snel ze doorbreken,
geaccepteerd worden en welke kansen ze bieden. Daarnaast is er de razendsnelle informa
tiespreiding via internet en social media. In een mum van tijd kunnen ze enorm veel posi
tieve publiciteit genereren. Maar net zo makkelijk kan negatieve informatie - juist of niet
- reputaties van bedrijven en zelfs branches enorme schade toebrengen.
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Duurzame voedsel- en watervoorziening: het moet
Net als bij energie neemt met de groei van de wereldbevolking ook de behoefte aan water
en voedsel toe. Dit kan uiteindelijk de productie, handelsstromen en prijzen van tuinbouw
producten beïnvloeden. Telen Afrikaanse landen nog bloemen als de behoefte aan voed
sel wereldwijd fors toeneemt? Is er nog voldoende importfruit voor Europa beschikbaar als
de producerende landen op het Zuidelijk halfrond een grote vraag uit Azië krijgen? Omdat
consumenten meer te besteden hebben, zijn ook kwalitatieve aspecten als kwaliteit, voed
selveiligheid en duurzaamheid van voeding belangrijk. Het is denkbaar dat duurzaamheid
opgeofferd wordt om aan de grote voedselvraag te voldoen. Aan de andere kant is een
duurzame agrarische productie juist nodig om ook voedsel te kunnen produceren voor
volgende generaties.

Beschikbaarheid kapitaal minder, behoefte wereldwijd groter
Behalve arbeid is ook kapitaal een onzekere, maar belangrijke concurrentiebepalende fac
tor. Doordat kapitaal in het verleden vrijwel altijd beschikbaar was, hebben Nederlandse
tuinbouwbedrijven technisch gezien een flinke voorsprong kunnen opbouwen op buiten
landse concurrenten. Maar door de financiële crisis is kapitaal duurder en schaarser gewor
den. In Nederland, maar ook daarbuiten. Dit, terwijl er juist veel geld nodig is: wereldwijd
groeit de behoefte aan bedekte teelt en technische oplossingen om de productie beter te
controleren. Beschikbaarheid van risicodragend kapitaal is een belangrijke voorwaarde om
succesvol te kunnen blijven. Bedrijven zullen dan ook nieuwe financieringsbronnen moe
ten aanboren. Voor het aantrekken van risicodragend kapitaal zal de rentabiliteit op het
vermogen moeten verbeteren. Daarnaast zullen bedrijven rekening moeten houden met
fors kortere looptijden van financiering. Zullen tuinbouwondernemingen met een sterke
balans het voortouw nemen?
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Figuur 2.2

Vier mogelijke tuinbouwwerelden in 2030
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Vier tuinbouwwerelden in 2030
Hoe ziet de wereld er nu uit in 2030? Economen van de Rabobank hebben in 2011 in
het boek IN2030: Vier vergezichten (www.in2030.nl) vier mogelijke scenario’s uitgewerkt
voor onze economie en samenleving: van harmonieus tot conflictueus, van evolutio
nair tot revolutionair. Of, anders gezegd, van een wereld die wordt gekenmerkt door
gematigde en geleidelijke ontwikkelingen tot een samenleving die snel en schoksge
wijs verandert, in zowel een vreedzaam als een vijandig klimaat. De economen hebben
alle analytische gereedschappen ingezet die anno nu beschikbaar zijn. De vier scena
rio’s zijn dan ook aanmerkelijk meer dan zomaar beelden in een kristallen bol. Het zijn
plausibele toekomstbeschrijvingen. Analoog aan deze toekomstbeelden schetsen wij
op basis van de zeven drijvende krachten voor de tuinbouwsector vier scenario’s voor
de tuinbouw in 2030: Zomer, Herfst, Winter en Lente. Ook hier gaat het niet om voor
spellingen, maar om mogelijke vergezichten van de tuinbouwwereld in 2030. Het de
cor waarmee de tuinbouwondernemer van nu al rekening zal moeten houden bij het
nemen van strategische beslissingen.
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Veranderingen voltrekken zich geleidelijk
Multilaterale overlegstructuur, met veel samenwerking, maar trage besluitvorming
Europa: geen politieke integratie
Weinig technologische doorbraken
Cradle to cradle, energiebesparing
Stabiele economische omgeving
Meer toepassing ICT, veel wereldhandel
Veel immigranten om arbeidstekort in te vullen
2% economische groei in West-Europa

evolutie

Zomer
Optimisme, een goede economische groei en een prettig klimaat: Zomer!
Op planmatige wijze heeft de tuinbouwsector in 2030 veel van de stappen
gerealiseerd die ze in 2012 voor ogen had. Telers hebben zich gegroepeerd in
enkele afzetorganisaties, de bulkproductie is afgenomen ten gunste van spe
cialties en op duurzaamheidsgebied is veel verbeterd. Alleen de technologie
ontwikkelt zich langzaam. Echt succesvol zijn degenen die samen met collega’s
vernieuwende concepten of producten in de markt zetten. Zij concurreren op
waarde in plaats van prijs. Enkele ondernemers nemen daarbij het voortouw,
het peloton beweegt mee met het collectief. Op deze manier heeft de
Nederlandse tuinbouw zich langzaam maar zeker versterkt en is de belangrijke
positie in Europa behouden.

ZOMER

PLANEET
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Planeet: een nieuwe standaard is gezet
De jarenlange investeringen in duurzaamheid zijn eindelijk ook winstgevend. Nederlandse
bedrijven profiteren van hun opgebouwde voorsprong ten opzichte van buitenlandse
spelers. De grote internationale NGO’s werken graag samen met Nederlandse bedrijven.
De principes van cradle to cradle zijn op grote schaal ingevoerd en de sector is niet meer
afhankelijk van fossiele brandstoffen. De Nederlandse tuinbouw heeft een nieuwe stan
daard in de wereld gezet, door volledig zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen
te telen. Dit geldt voor zowel de bedekte teelt als opengrondsteelt. Sierteeltproducten zijn
soms minder ‘schoon’ dan in 2012: consumenten vinden wel eens beestjes op hun
gekochte bloemen of planten, maar vinden dat niet erg. Ook de andere lidstaten van de
EU zijn eindelijk zover dat ze deze producten zonder belemmeringen importeren.

TECHNOLOGIE

Technologie: stap voor stap naar minder energie en meer informatie
In Zomer wordt veel kennis gedeeld. Bedrijven zijn transparant en wisselen talentvol per
soneel uit. Veel van de innovaties zijn ingegeven door duurzaamheid. Er zijn stappen gezet
in het telen met minder fossiele brandstoffen, het Nieuwe Telen is breed ingevoerd in de
glastuinbouw. Via ICT vindt er een goede informatie-uitwisseling plaats in de keten. Dit
bevordert de samenwerking en verbetert de ketenefficiency. Telers kunnen op maat pro
duceren, door technieken die de groei van planten sturen en monitoren te koppelen aan
de software van de retailklant. De sector gebruikt veel innovaties die de arbeidsproductivi
teit verhogen of besparen op fysieke arbeid, zoals oogstrobots.
Na veel kleine verbeteringen in de systemen vindt de Europese handel in bloemen en
planten eindelijk vrijwel volledig online plaats. Voormalige bloemenveilingen beheren de
digitale handelsplatforms. Deze coöperaties zijn dienstverlener op het gebied van ICT, ken
nis en marketing. Vooral de marketing- en marktonderzoeksafdeling groeit snel, omdat
bedrijven vanuit de hele wereld deze diensten inhuren bij deze organisaties. Producenten
van specialties als bijzondere bomen en planten, verkopen zelf direct online. Ze streven
naar exclusiviteit. Deze bedrijven, die samenwerken met sterke ICT- en marketingpartners,
zijn in waarde gegroeid.

KETEN

De keten: korter en hechter met meer differentiatie
Door de gestage economische groei in Europa is de vraag naar tuinbouwproducten geste
gen. Consumenten hebben veel te besteden. Ze eten vaak buiten de deur, waar het
gebruik van groenten langzaam is toegenomen. En daarom vragen ze vooral exclusieve
producten. De Nederlandse tuinbouw heeft hier als collectief goed op ingespeeld met
creatieve concepten, voornamelijk in potplanten, nichebloemen en premiumgroenten
en -fruit. Daar zijn we sterk in. Zo zijn planten met iets extra’s in trek: planten die de lucht
zuiveren, een verfrissende geur verspreiden, of blaadjes hebben waarvan thee kan worden
getrokken.

II | 026

Floreren met flexibiliteit | De Nederlandse tuinbouw op weg naar 2030

Hoofdstuk II: straks

Consumenten vinden wel eens een
beestje in hun gekochte plant,
maar vinden dat niet erg.

PLANEET

Oogstrobot plukt zacht fruit
en meet en weet alles.

Klasse > I
Voedingswaarde > 154 KJ / 100g
Herkomst > Wateringen, Nederland

INFO
Gewicht > 10,7 g
Kaliber > 2A
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ZOMER

De wereld van de premiums,
soorten groente en fruit
worden merknamen.
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Producenten werken samen in
een franchiseorganisatie.
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In navolging van de fruitsector zijn clubrassen in de groentesector gemeengoed gewor
den. Samenwerkingsverbanden van telers hebben de regie over de concepten en rassen.
Export vindt voornamelijk plaats binnen de EU; buiten Europa zijn andere hoogwaardige
productielanden actief.
De tuinbouw investeert fors in marktonderzoek, vaak gebeurt dat door samenwerkings
verbanden. Doordat consumenten meestal digitaal hun boodschappen doen, zelf veel
vuldig het contact zoeken met producenten en via gps makkelijk te volgen zijn, beschikt
de sector over veel consumenteninformatie. Hierdoor kunnen ondernemers uitstekend
inspelen op de vraag. Door producten dynamisch te prijzen, is derving flink teruggebracht.
Bulk wordt daar geproduceerd waar dit het goedkoopste is. Mits transport over lange
afstand mogelijk is. Daarom worden sommige snijbloemen vooral in Afrika en ZuidAmerika geteeld. Voor andere bloemensoorten zijn de Nederlandse omstandigheden
en technologische voorsprong nog altijd doorslaggevend: de teelt vindt hier plaats.
In potplanten behoudt Nederland zijn sterke positie op de Europese markt vanwege
de logistieke voordelen en de knowhow.
De bulkproductie van Nederlandse glasgroenten is verschoven naar Noord-Afrika, Turkije
en voormalige landen van de Sovjet-Unie. Een deel van de zomerproductie blijft wel
lokaal. Nederland heeft een sterke positie in nichemarkten en concepten met relatief veel
toegevoegde waarde. De fruitteelt in Nederland richt zich vooral op premiumproducten
zoals zacht fruit en clubrassen appels en peren. De Balkanlanden en Polen produceren
meer bulkappels voor de Europese markt. Het tuinbouwareaal in Nederland neemt zelfs
toe, doordat we in Europa zo’n sterke positie in het premiumsegment hebben.
Na langdurig overleg is de gecoördineerde afzet van producten en het in de markt zetten
van concepten succesvol geworden voor de hele keten. Ketens zijn korter en hechter
geworden. Ondernemers werken veelal in vaste ketens en wisselen marktinformatie
en andere kennis uit. Partners in een keten zijn in grote mate transparant naar elkaar
toe. Telers leggen volledige verantwoording af voor hun werk- en productiemethoden.
Een kleine spotmarkt blijft bestaan, omdat vraag en aanbod (nog) niet volledig op elkaar
afgestemd kunnen worden.
Gaandeweg zijn telers en samenwerkingsverbanden vaker over de grens in productie
locaties gaan investeren. In het buitenland is in 2030 meer kapitaal beschikbaar voor
grootschalige tuinbouwprojecten dan in 2012. Zo ontstaan grensoverschrijdende samen
werkingsverbanden met potplantenbedrijven in Duitsland en Polen en glasgroentebedrij
ven in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Turkije en Noord-Afrika. Deze ondernemingen en
strategische allianties leveren het hele jaar rond een volledig assortiment.

ZOMER

029

Doordat telers steeds specifieker bepaalde klantenwensen invullen, wordt de bedrijfsvoe
ring complexer. Ook nemen risico’s toe, onder meer door de verantwoordelijkheid over
voorraden. Primaire producenten beheren de voorraden in de keten. De handelaar en/of
logistiek dienstverlener die de schakel tussen de teler en eindafnemer vormt, heeft vooral
een collecterende en logistieke functie.
ORGANISATIE

Organisaties en personen: planmatig, coöperatief en omgevingsbewust
In Zomer bestaat er tussen partijen in en rondom de tuinbouw een grote mate van con
sensus over de noodzaak tot samenwerking in horizontaal en verticaal verband. Er is veel
overleg met collega-tuinders en andere relaties. ICT–toepassingen maken dit ook makkelijk
en effectief. Met 3D-simulaties en interactieve tafels kunnen neuzen makkelijker dezelfde
kant op draaien. Ondernemers staan steeds meer open voor de wereld buiten het bedrijf.
Binnen het bedrijf bestaat er veel aandacht voor personeelsmanagement en -ontwikke
ling. Dat is geen overbodige luxe: tuinbouwbedrijven hebben immers vaak een hoog
opgeleid middenkader en ICT-medewerkers in dienst. Die zijn moeilijk in eigen land te
vinden. In toenemende mate hebben medewerkers een niet-agrarische achtergrond of
opleiding of komen van buiten Europa. Dit laatste is gunstig voor het innovatief vermogen
van de sector. Meer dan ooit komen ideeën over nieuwe product-marktcombinaties, tech
nologieën, efficiencyverhogingen van de werkvloer. Het duurt soms wel lang voordat de
ideeën commercieel daadwerkelijk succes hebben.
De succesvolle bedrijven in Zomer produceren concepten die zich onderscheiden op de
markt. Meestal opereren deze ondernemers binnen een collectief, bijvoorbeeld een fran
chiseformule, dat in gezamenlijkheid concepten bedenkt, produceert en verkoopt. Samen
met ketenpartners wordt afgesproken wat er geteeld wordt, tegen welke prijs en hoe.
Internationale partners zorgen ervoor dat het concept het hele jaar aangeboden kan wor
den. Een zo hoog mogelijke marge voor de totale keten is de inzet.
De keerzijde van de consensuscultuur is de traagheid van besluitvorming. Problemen
worden niet altijd snel aangepakt, omdat veel overleg plaatsvindt voor het zoeken naar
oplossingen. De vele ondernemers die een actieve houding ontberen, schikken zich in de
rol van uitvoerder van de plannen van het telerscollectief en richten zich op datgene waar
ze goed in zijn. Vaak is dat de teelt, soms ook de inkoop, verkoop of marketing. Deze speci
fieke taak voeren ze uit in dienst van het collectief. Betrouwbaarheid en deskundigheid zijn
belangrijk om deel te mogen uitmaken van groepen telers.
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revolutie

conflict

Chaotische, vijandige (tuinbouw)wereld
● Gefragmenteerde wereld met grote internationale spanningen,
protectionisme en enorme inkomensverschillen
● De EMU is uit elkaar gevallen tussen Noord en Zuid
● Er is wel technologische vooruitgang, maar deze wordt niet gedeeld
● Eigen voedsel eerst
● Moeilijke toegang grondstoffen, energie en kapitaal, veel
onzekerheid, veel volatiliteit
● Economische krimp in West-Europa

Herfst

Herfst
Herfst is een wereld van achterdocht, spanningen, eigenbelang en protectio
nisme. De positie van de Nederlandse tuinbouw is aanzienlijk afgebrokkeld
in deze wereld. Aanvallen of stevig verdedigen is het motto in de kleine Neder
landse tuinbouwsector. Bedrijven met een chaotische structuur grijpen de
kansen van de dag, maar de werkelijke macht in de Europese tuinbouw ligt in
handen van enkele meedogenloze mega-producenten. Deze bedrijven benut
ten hun vermogende positie in de strijd om schaarse natuurlijke hulpbronnen,
energie en kapitaal. De internationale handel wordt belemmerd door de geo
politieke spanningen en hoge kosten van productie en handel. En alleen de
grote, kapitaalkrachtige tuinbouwbedrijven overleven prijsdalingen en calami
teiten, zij hebben ook toegang tot marktinformatie, nieuwe technologie en
financiering. De overige bedrijven moeten vindingrijk, creatief en vooral erg
flexibel zijn om het hoofd boven water te houden.

herfst

PLANEET

031

De planeet: (eigen) economie en voedsel eerst
De duurzaamheidshype uit het begin van deze eeuw is definitief ten einde in 2030. Het op
korte termijn veiligstellen van grondstoffen, energie, voedsel en water voor de nationale
economie of het eigen bedrijf heeft prioriteit. Als bedrijven of overheden iets doen onder
het mom van duurzaamheid, is dat vooral omdat ze daarmee kosten besparen of (handels)
belemmeringen voor anderen opwerpen. Zo is iedereen bezig met energiebesparing. Niet
voor het milieu, maar omdat de kosten de pan uit rijzen. De tuinbouw verwarmt en belicht
aanzienlijk minder. Ondernemers telen weer vaker verschillende gewassen, inspelend op
weersomstandigheden tijdens de seizoenen. Door het veranderde maatschappelijke en
politieke klimaat hoeft de tuinbouw minder rekening te houden met milieuwetgeving.
CO2- en waterrechten? Niet nodig. NGO’s slagen er niet in om de publieke opinie over
duurzaamheid te keren, hun invloed is tanende.

TECHNOLOGIE

Technologie: alleen voor de grote bedrijven
Alleen de happy few profiteert van nieuwe technologie. De grote bedrijven die toegang
hebben tot financiering, veredelaars en onderzoeksinstituten, investeren veel in R&D.
Die is vooral gericht op kostprijsverlaging en puur en alleen voor eigen gebruik. De drang
om anderen de loef af te steken is groter dan de behoefte om samen te werken en R&Dgelden efficiënter in te zetten. Er is geen kennisuitwisseling: iedereen is wantrouwend, wil
zijn eigen ‘vesting’ beschermen en is bang slachtoffer te worden van de vele cyberwars die
de wereld teisteren. Kleine bedrijven lopen daardoor een onoverbrugbare technologische
achterstand op. Ze hebben ook geen geld om te investeren in technologie. Waar megabedrijven massaal smart dust inzetten om de teelt te optimaliseren, zijn de eenmalige kos
ten voor de benodigde analyse-software te hoog voor kleine bedrijven. Ondanks de sterk
gedaalde prijzen van deze mini-sensoren. Behalve van wantrouwen is er ook sprake van
misbruik van nieuwe technologieën. Zo wordt de privacywetgeving op grote schaal
geschonden om marktinformatie te verkrijgen.

KETEN

De keten: groeiende kloof
Door decennia van stagnatie en krimp is de consument vooral geïnteresseerd in 
goedkope producten. Veel markten slinken en er is weinig ruimte voor differentiatie.
De massamarkt is terug van weggeweest. De weinig overgebleven maar zeer omvangrijke grootwinkelbedrijven doen er alles aan om niet afhankelijk te worden van de steeds
grotere teeltbedrijven. Ze eigenen zich bepaalde rassen toe en bepalen zo wie er wel
of niet mag produceren. Tegelijkertijd geven ze geen langdurige zekerheid over afname
en prijs, waardoor de verhouding tussen teler en retailer stevig onder spanning staat.
De kloof tussen de kapitaal- en kenniskrachtige spelers en de rest wordt onoverbrugbaar
groot. Alleen de grote spelers, die als het ware een oligopolie vormen, zijn in staat om
internationaal te concurreren op de steeds kleiner wordende afzetmarkt. Machtige
conglomeraten nemen zowel de veredeling, productie als retail voor hun rekening.
Kleinere bedrijven bestaan alleen nog omdat de machthebbende bedrijven bepaalde
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Telers telen en consumenten
eten met de seizoenen mee.
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Investeringen in R&D leiden tot technische
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herfst

2012...

Goedkopere alternatieven breken door.
Luxe artikelen erg duur
door grote keten.

Truffels
€ 1750 / kg

KETEN

Sommige telers gaan om
de retailers heen…

ORGANISATIE
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niches oninteressant vinden en/of omdat grootwinkelbedrijven graag alternatieve leveran
ciers in stand willen houden.
Producenten die dichtbij grote consumentenconcentraties zitten, genieten verschillende
voordelen. Ze kunnen een beroep doen op het groeiende legioen ouderen dat werk zoekt,
verkopen direct aan de eindconsument zonder hoge transportkosten en zijn niet over
geleverd aan de machtige retailers. Door alle politieke spanning is het voor Nederlandse
bedrijven lastig om te concurreren op de internationale markten. De markten voor veel
soorten groente en fruit zijn regionaal. Importfruit is een luxeproduct. In de glastuinbouw
is de concurrentie uit Zuid-Europese landen groot, net als in de beginjaren ’90 van de
vorige eeuw.
De handel in snijbloemen is wereldwijd fors teruggelopen door de verminderde koop
kracht, hoge productiekosten en de belemmeringen in de internationale handel. De snij
bloem is verworden tot een luxe product. Om in de voedselbehoefte te kunnen voorzien,
zijn bloementelers in Afrika en Zuid-Amerika onder druk van overheden overgestapt op de
productie van voedsel of energiegewassen. Met potplanten en boomkwekerijproducten
geven consumenten nog wel wat kleur aan de nogal grijze tijdsgeest. Toch is ook de vraag
naar deze producten afgenomen. Voor bloembollentelers heeft het protectionisme in de
handel en de zeer sterke krimp van de snijbloementeelt drastische gevolgen.
Handelshuizen richten zich meer dan ooit op handel met buurlanden. De oplopende prij
zen en volatiliteit spelen de nog overgebleven handelshuizen in de kaart. Door de grote
marktschommelingen en het alom aanwezige wantrouwen durven partijen geen termijn
afspraken aan te gaan en kan er geprofiteerd worden van situaties met overschotten en
tekorten. Handelshuizen nemen posities in, in plaats van ketenpartners te zijn.
ORGANISATIE

Organisaties en personen: extreem flexibel of robuust
De chaotische Herfst met veel spanningen en protectionisme heeft geleid tot een mentali
teitsverandering. Het eigen bedrijf is omgetoverd in een robuuste vesting. Er is nauwelijks
animo om samen te werken in ketens of horizontaal verband. Brancheorganisaties zijn ver
dwenen, veilingen en coöperaties ook. Alleen universiteiten en enkele overheidsonder
zoeksinstituten bestaan nog. Bedrijven wapenen zich tegen onvoorziene omstandigheden
en proberen kosten beheersbaar te houden of extra flexibiliteit in te bouwen. Vaker dan
ooit gaan ondernemers bij het doen van zaken puur en alleen voor enkel gewin. Er is flinke
wedijver om de grootste en de beste te worden. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe - vaak
opbrengst verhogende - technologieën en cultivars toe te eigenen of zwakkere concurren
ten uit te schakelen door flink te onderbieden.
Overlevers hebben een vorm van adaptief vermogen ingebouwd in hun organisatie. Ze
grijpen iedere kans die voorbij komt. Ze telen op een locatie waar ze veel direct kunnen
verkopen, om zo de afhankelijkheid van leveranciers en bepaalde klanten te beperken.

herfst

035

De teelt vindt plaats met eenvoudige productiesystemen die snel omgeschakeld kunnen
worden voor andere producten. Het assortiment bestaat uit producten die oninteressant
zijn voor de mega-bedrijven. Om zo flexibel mogelijk te zijn, huren deze ondernemers
grond en gebouwen in plaats van ze in eigendom te houden. Ze schermen kennis en
kunde af, doen alles om klanten te winnen en bouwen financiële buffers in voor onvoor
ziene omstandigheden. Die buffers zijn ook nodig om een financiering te krijgen.
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evolutie

Behoudende, traditionele (tuinbouw)wereld
● Bipolaire wereld (VS versus China) met veel regionalisme
● Europa: status quo. EU bestaat nog in huidige vorm maar speelt
nauwelijks nog een rol in de wereldeconomie
● Stagnerende vrijhandel, protectionisme
● Schaarste aan energie, voedsel, drinkwater en groeiende kloof tussen arm en rijk
● Beperkte technologische vooruitgang, milieuvervuiling
● Lage economische groei (1%) in West-Europa

Winter

conflict

Winter
Winter is een wereld van protectionisme en nauwelijks economische groei.
Regulering, hoge inflatie, rente en grondstofprijzen zetten de rem op
investeringen en consumentenbestedingen. Door een gebrek aan besluit
vorming, samenwerking en openheid worden mogelijkheden simpelweg niet
benut. In deze wereld is de Nederlandse tuinbouw in een diepe winterslaap
verzonken. De teeltbedrijven zijn behoudend, star, risicomijdend. Ze grijpen
terug naar oude recepten als kostenverlagingen en eenvoudige productie
systemen. Door het gebrek aan ondernemerschap en innovatie loopt het aantal
bedrijven en het areaal langzaam terug. Meer en meer wordt het een sector die
vooral gericht is op de regionale markt. Local-for-local is populair en op kleine
schaal zijn er wel kansen in bepaalde niches, maar ook deze worden beperkt
gegrepen.

winter

PLANEET

037

De planeet: grondstoffen boven duurzaamheid
De aandacht voor duurzaamheid versloft. Er is een gevecht om energie en grondstoffen,
maar tegelijkertijd is er minder oog voor bijvoorbeeld vervuiling. Bedrijven besparen
vooral op kunstmest, energie en andere hulpstoffen, omdat de prijzen hiervan de laatste
jaren fors zijn gestegen. Echt baanbrekende innovaties in duurzaamheid komen niet van
de grond, omdat er weinig samenwerking en uitwisseling van kennis plaatsvindt in inter
nationaal onderzoek. Door de lage economische groei en de beperkte beschikbaarheid
van kapitaal is privaat onderzoek miniem.

TECHNOLOGIE

Technologie: revival lowtech
De technologieën die gebruikt worden in de tuinbouw zijn niet wezenlijk anders dan in
2012. Zo zijn telers nog steeds afhankelijk van fossiele brandstoffen. Deels zelfs van kolen,
nu de kolenproductie in Europa weer in zwang is geraakt. Landen die weinig energie
gebruiken en op een goedkope laag-technologische manier produceren, profiteren hier
van. Nederlandse telers gebruiken vooral technologieën die op kosten van arbeid en ener
gie besparen. Deze investeringen worden grotendeels door de overheid gesubsidieerd.
Maar doordat collectieve organisaties na jarenlange discussies flink zijn afgeslankt, is de
besteding van de gelden weinig efficiënt. Er wordt vooral geïnvesteerd in projecten die
afval verminderen en verspilling in de voedselketen tegengaan.
Net zoals bij de teeltbedrijven is er ook bij veredelaars weinig animo om te investeren in
R&D die tot werkelijk vernieuwende concepten leidt. Veredelaars mikken voornamelijk op
gewassen met een hoge kilogramopbrengst en een laag verbruik van energie en mest
stoffen. Dit gaat ten koste van bijvoorbeeld gewassen met een betere smaak, onderschei
dende eigenschappen voor de consument en een hogere voedingswaarde.

KETEN

De keten: versnippering, regionalisering
Hoewel de economie licht groeit, heeft de Europese consument de hand op de knip. Het
consumentenvertrouwen is laag, de inflatie en rente zijn hoog en in de politiek regeren
besluiteloosheid, meningsverschillen en de neiging naar overregulering. Consumenten
hebben een soberdere levensstijl, staan weinig open voor nieuwe dingen en verlangen
naar de vorige eeuw, toen de wereld nog overzichtelijk was. Daardoor is de introductie van
nieuwe producten op de markt gestagneerd.
Klassiekers als de komkommer, tomaat, wortel, bloemkool, ui en appel zijn in trek, maar
dan vooral de kiloknallers vanwege hun goede prijs-kwaliteitverhouding. In onze buur
landen kopen consumenten deze producten het liefst van lokale telers. Overzeese import
producten als ananas, kiwi’s en mango’s zijn meer dan in 2012 een luxeproduct. Typisch
Hollandse producten die een nostalgisch gevoel oproepen, zoals de tulp en boerenkool,
zijn ongekend populair.
Door de hoge transportkosten en het protectionisme is export buiten de EU moeilijk.
Het tuinbouwareaal in Nederland is dan ook fors afgenomen. De draaischijfpositie in de
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Glastuinbouw stokt, de wereld van
de kiloknallers, veel van hetzelfde.

menu v/d dag

vierd e gang

5 gangen

vijfde gang

Bloemkoolvariaties

gebruik van zonnepanelen in
kasbouw populair.

d
eurd oor d
ek

U
eE

2012...

Gebruik van kolen als brandstof
komt weer op.
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winter

Sierteelt wordt grotendeels
vervangen door groenteteelt.

KETEN

De succesvolle ondernemer; de teler die
zich stort op het begrafeniswezen.

ORGANISATIE
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AGF- en sierteelthandel kalft beetje bij beetje af doordat handel meer regionaal wordt,
de bloemenveilingen weer uiteengevallen zijn in kleinere lokale afzetverbanden en Neder
land zijn clustervoordeel verliest. De concurrentie is groot bij de anonieme bulkproducten
waarvoor Nederland duur is. Voor niche- en seizoenproducten is een kleine markt.
Slechts de bedrijven met een grote financiële buffer kunnen investeren in kostenbespa
rende technologieën of nevenvestigingen in goedkopere productielanden. Daarnaast zijn
er bedrijven die nog enige tijd het hoofd boven water kunnen houden, omdat ze energieextensieve gewassen telen in afgeschreven kassen. Burgers huren leegstaande stukken kas
om hun eigen groente en fruit te telen. Rondom de steden zijn deze volkstuinen nieuwe
stijl een groot succes.
De sierteeltproductie zit wereldwijd in een neergaande lijn. Overheden voeren een ont
moedigingsbeleid, omdat de schaarse resources aangewend moeten worden voor de
productie van voedsel. Snijbloemen zijn duur, een echt luxeproduct voor bijzondere
gelegenheden. Voor de volhouders in de Nederlandse sierteelt biedt dat op kleine schaal
kansen. Het areaal is echter zeer sterk gekrompen ten opzichte van de bloeiende jaren ’00.
Met potplanten en boomkwekerijproducten houdt Nederland binnen West-Europa een
leidende positie, al gaat dat niet gepaard met een groei in productie.
De rolverdeling in de keten verschilt in Winter niet zoveel van de situatie in 2012. Een
beperkt aantal ketens heeft een groot marktaandeel, zowel online als in de winkelstraat.
Ketens proberen de prijzen van producten zo laag mogelijk te houden, nu voedselprijzen
sterk zijn gestegen en de onderlinge concurrentie fors is. Handelshuizen hebben profijt
van de verdeeldheid onder telers en de slechte afstemming tussen vraag en aanbod.
Telersgroepen worden opgericht en verdwijnen weer. De ooit zo krachtige afzetcoöpera
ties zijn uiteengevallen en bestaan nog in fors afgeslankte vorm.
ORGANISATIE

Organisaties en personen: rigide en traditioneel
Overal ter wereld is er een gebrek aan samenwerking en kennisuitwisseling, ook in de
tuinbouw. Tegenstellingen, achterdocht, geslotenheid en passiviteit zijn alom aanwezig.
Daardoor lijkt de wereld volledig tot stilstand gekomen. De economische stagnatie en
overregulering vanuit de overheid versterken de problemen. De stemming in de tuin
bouwsector is zeer negatief. Ondernemers zijn steeds meer op zichzelf, nemen geen enkel
risico en kiezen voor de meest zekere weg.
Toch zijn er ook in Winter succesvolle bedrijven. Zij zijn kostenleider in hun markt en
hebben een sterke vermogenspositie. Voor bedrijven valt er winst te behalen met kosten
besparingen, het binnenslepen van schaarse subsidies, het opbouwen van een sterke
vermogenspositie en het perfectioneren van de teelt. De weinige bedrijven met een finan
ciële buffer zijn hierbij duidelijk in het voordeel. De handelsgeest en het ondernemerschap
die in de vorige eeuw zo kenmerkend waren voor de Nederlandse tuinbouwsector, lijken
vrijwel volledig verdampt in 2030. Slechts enkele tuinbouwondernemers durven hun nek
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uit te steken. Succesvol voorbeeld zijn de rozentelers die zich met hoogkwalitatieve rozen
op het begrafenissegment hebben gestort. Een sterk groeiende markt. Een ander voor
beeld is de teelt van reuzenchampignons die populair zijn als vleesvervanger. De industrie
verpakt en verwerkt deze massaal.
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Lente
Dynamische, harmonieuze (tuinbouw)wereld
● Multipolaire wereld: meerdere landen hebben een grote invloed
● Vergaande integratie in EU, invoering euro in Groot-Brittannië,
Zweden, Denemarken
● Veranderingen gaan schoksgewijs en in hoog tempo
● Tegenstellingen worden op een harmonieuze manier opgelost
● Energie- en voedselcrisis blijven uit door inzet technologie en
samenwerking. Zuid-zuid handel neemt toe
● Veel concurrentie maar ook voldoende arbeid, kapitaal,
grondstoffen
● 3% economische groei per jaar in West-Europa

revolutie

Lente
Turbulent, duurzaam en internationaal. Dat is de tuinbouwwereld Lente, waar
veel nieuws groeit en bloeit. Veranderingen gaan schoksgewijs en in hoog
tempo. Zowel grote (internationale) gemengde bedrijven als kleine spelers
hebben zich massaal op allerlei niches en premiumproducten gestort; bulk
producten komen meestal uit het buitenland. De kleine bedrijven hebben vaak
productie-units in steden, in voormalige kantoorpanden en fabrieken. Bij de
ondernemingen werken flexibele netwerkers. Zij hebben veel contacten,
trekken moeiteloos de juiste mensen en kapitaal aan en weten precies aan
welke knoppen ze moeten draaien om processen bij te sturen. Ook participeren
ze in wereldwijde kennisnetwerken waar nieuwe innovaties ontstaan. Een
belangrijke rol hebben ook de vakspecialisten, de ondernemers die doen
waarin ze uitblinken, zoals de teelt, de verkoop, het personeelsbeleid of andere
specialismen. In die rol nemen ze ook tijdelijk klussen aan bij andere bedrijven.
Daardoor neemt hun kennis en kunde nog verder toe.

lente
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De planeet: besparen en hergebruiken diep geworteld
In Lente weten tuinbouwondernemingen als geen ander dat ze moeten bijdragen aan
een schoner milieu, fraaier landschap en geringer energieverbruik. Ze zijn continu bezig
om grondstoffen, energie en water te besparen en afval te hergebruiken; enkele pioniers
hebben het cradle-to-cradleprincipe omarmd via een collectieve financiering.
De sector gebruikt nagenoeg geen fossiele brandstoffen meer voor de energievoorziening.
In de kassenteelt wordt energie opgewekt door het solarkrijt op de kas of door aard
warmte. En in de productie-units op industrieterreinen -voormalige kantoor- en
winkelpanden- komt de energie van de restwarmte van de naburige bedrijvigheid, van
zonnepanelen en menselijke beweging.
De ontwikkeling van resistente en waterefficiënte gewassen heeft veel bijgedragen aan de
verduurzaming. Teelt vindt nog maar voor een deel plaats in kassen en open grond. De
teelt in zilte grond, los van de grond, op water en in productie-units (zonder glas) heeft
een enorme opmars gemaakt.
Een baanbrekende technologie is de sensor in vuilnisbakken: die registreert exact hoeveel
van welke producten wordt weggegooid. Software zet deze data om in tastbare tips voor
betrokkenen in de keten. Het afval in de keten is daardoor flink gedaald.
Transportbewegingen zijn flink beperkt. Door meer urbane tuinbouw en optimaal gebruik
van ICT is de beladingsgraad van vrachtauto’s en de fijndistributie door elektrische bestel
auto’s praktisch optimaal. In stedelijke gebouwen fungeren drukbezochte locaties als
scholen, verzorgingstehuizen en restaurants als afhaalcentrum van producten die consu
menten besteld hebben.

TECHNOLOGIE

Technologische vernieuwingen breed ingevoerd
ICT-bedrijven hebben een machtspositie in de tuinbouwketens; ondernemingen in de
sector gebruiken hun baanbrekende technologieën volop. Zo hebben nieuwe belichtings
technieken, die we in 2012 nog niet kenden, hun intrede gedaan. Veel van de R&D vindt in
Azië plaats, maar bereikt razendsnel de rest van de wereld. Er is veel wereldwijde co-creatie.
Doordat Nederlandse bedrijven uitstekende netwerken hebben en zeer actief zijn in opendesign samenwerkingsverbanden, maken ze zich nieuwe vindingen snel eigen. Zeker de
telers met veel contacten in de ICT-wereld en kennis over wat er allemaal te koop is,
hebben voordeel. Binnen tuinbouwondernemingen hebben de medewerkers die de
verschillende informatiesystemen aan elkaar koppelen, interpreteren en vervolgens
omzetten in concrete stappen een sleutelpositie.
Tuinbouwbedrijven worden vanuit de cockpit bestuurd. Kleine sensors en camera’s hou
den de plantengroei nauwlettend in de gaten. Gespecialiseerde bedrijven analyseren deze
data en geven tijdig een waarschuwingssignaal als de teler moet ingrijpen. Ze kunnen ook
zelf op afstand ingrijpen als er bijvoorbeeld een plaag dreigt. Gewasbeschermings
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2012...

Tuinbouwteelt in voormalige
kantoorpanden.
Jarenlange leegstand
kantoren.

PLANEET

Bloembollen kun je via apps proberen
en vervolgens bestellen.

TECHNOLOGIE
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lente

ICT-bedrijven in the lead; computers
monitoren alle processen van teelt
tot consument.

KETEN

Vertaalcomputers maken real-time
internationaal samenwerken mogelijk.
Input

Translated output:

Is goed Harry,
we leveren de
Orangerry’s
over twee dagen...

ORGANISATIE
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middelen zijn dan ook vrijwel overbodig. Ook teelttechnische medewerkers zijn niet per se
meer nodig op het bedrijf zelf. Een externe teeltanalist heeft volledig zicht op wat er
gebeurt met de planten op het bedrijf en kan grondpersoneel of robots de processen bij
laten sturen als dat nodig is.
De ondernemer monitort niet alleen de planten, ook de eindproducten en consumenten.
Ieder individueel product in de supermarkt heeft een unieke prijs op basis van onder meer
de houdbaarheid en smaakeigenschappen. Marktonderzoek en marketing zijn toeganke
lijk voor vrijwel iedere teler. Hij kan de consument in de supermarkt of in het out-of-home
kanaal volgen met gps, mits de consument hier tegen betaling toestemming voor heeft
gegeven. Ook vooruitstrevend: als consumenten in restaurants op de interactieve tafel
hun keuze aangeven, kan deze informatie meteen gekoppeld worden aan de analysetools
van leveranciers.
Smartdrugs met natuurlijke ingrediënten uit groente en fruit zijn erg populair. Ze geven
een fysieke en/of mentale oppepper zonder dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid.
Veredelaars en teeltbedrijven investeren hierin volop.
KETEN

De keten: global-for-global biedt vele kansen
De West-Europese en Nederlandse economie groeien jaarlijks met zo’n 3%. Consumenten
hebben veel te besteden, maar zijn kritisch. Ze kopen graag exclusieve producten en zijn
bereid hiervoor diep in de buidel te tasten. De consumentenvoorkeuren veranderen snel
en zijn erg divers. Dat geldt zeker voor groenten. In de afgelopen twintig jaar zijn er veel
nieuwe groenten bijgekomen. Medicinale groenten, cosmetische groenten. Ook het assor
timent zeegroenten groeit gestaag. In Nederland geteelde groenten met oorsprong uit
het Verre Oosten zijn ook voor de wat traditionele Nederlander alledaagse kost geworden.
Veel van de exclusieve producten worden dichtbij de consument geteeld. In massa
geteelde producten worden meestal geïmporteerd vanuit regio’s waar goedkoop gepro
duceerd kan worden. Herkomst doet er voor de consument niet toe, als hij maar alles te
weten krijgt over de betrouwbaarheid, producteigenschappen en teeltmethode. Local-forlocal heeft plaatsgemaakt voor global-for-global. In deze open wereld met weinig han
delsbarrières en een ruime beschikbaarheid van kapitaal doen zich veel kansen voor.
Doordat de euro in meer landen is ingevoerd wordt export eenvoudiger. Nederlandse
telers investeren in andere landen en in activiteiten die aan de tuinbouw verwant zijn.
Tegelijkertijd komt er een buitenlandse instroom van kapitaal in Nederland.
Veel Nederlandse bedrijven hebben zich op de exclusieve producten en niches gestort.
De algenteelt is bijzonder succesvol. Grootschalige bedrijven combineren verschillende
bedrijfsactiviteiten van binnen en buiten de tuinbouw die elkaar aanvullen en versterken.
Ook investeren branchevreemde bedrijven, bijvoorbeeld actief in recycling, elektronica en
online retailing, in tuinbouwactiviteiten. Producenten kunnen eenvoudig zelf marktonder
zoek uitvoeren en promotie verrichten. De producenten in steden verkopen veelal recht
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streeks aan de consument. Voor de wat langer houdbare producten als bloembollen,
potplanten en boomkwekerijproducten verloopt de verkoop nagenoeg volledig via online
kanalen. Consumenten betalen graag extra als ze via een 3D-projectie bloembollen en
planten vanuit hun eigen tuin kunnen bestellen.
De lijnen tussen teelt en consument zijn extreem kort. Door alle ontwikkelingen op het
gebied van social media is de macht in de ketens vergaand richting consumenten ver
schoven. De regie in de keten ligt bij ICT-bedrijven die de meeste kennis hebben van de
veranderde consument. Zij beheren het centrale transportplanningsplatform, de markt
onderzoekapplicaties, alle informatiestromen in de keten en de wereldwijde online han
delsplatformen. Dit maakt handelaren en afzetorganisaties overbodig. Logistieke diensten
als opslag en transport worden uitbesteed aan bedrijven die ontstaan zijn uit logistieke
spelers.
In een wereld met een grote dynamiek en geringe voorspelbaarheid zal de volatiliteit op
markten toenemen. Risicospreiding over verschillende producten, dochterbedrijven, mark
ten en productielanden is daarom belangrijk. Voor grootschalige specialisten die individu
eel opereren worden risico’s te groot. Zij zijn vaak onderdeel van een consortium. Dat kan
een tuinbouwconsortium zijn, maar ook een consortium dat bedrijven uit verschillende
branches herbergt. Consortia kunnen sterk internationaal georiënteerd zijn, een aantal zal
uiteindelijk overwegend internationale eigenaren hebben.
ORGANISATIE

Organisaties en personen: flexibele netwerkers en vakspecialisten
De Nederlandse tuinbouw -voor zover we daar door alle dwarsverbanden nog over kun
nen spreken- wordt gekenmerkt door openheid. De flexibele onderneming floreert in deze
wereld. De sleutelfiguren in de tuinbouw zijn mensen met lef en een actieve houding. In
2030 zijn grenzen tussen landen, branches en etniciteit vervaagd. Doordat mensen met
verschillende disciplines en culturen elkaar makkelijk kunnen vinden, ontstaan veel nieuwe
ideeën en tijdelijke allianties. Zo richten bedrijven makkelijk samen een nieuw opleidings
instituut of onderzoeksproject op. Tuinbouwbedrijven hebben medewerkers met verschil
lende disciplines uit verschillende landen aan boord. Geavanceerde vertaalcomputers
maken internationale samenwerking makkelijker. Het is eenvoudig om tijdelijk mensen
van andere bedrijven in te huren. Werknemers zijn zelf ondernemers die verschillende pro
jecten bij verschillende bedrijven uitvoeren. Het succes van de Nederlandse tuinbouw in
2030 is grotendeels te danken aan het feit dat de sector er steeds in geslaagd is de juiste
mensen aan zich te binden.
Actieve netwerkers die processen en samenwerkingsverbanden kunnen organiseren ver
vullen van nature de rol van spin in het web. Tegelijkertijd is er in een wereld van informa
tiestortvloeden en snelle veranderingen behoefte aan mensen die zich kunnen focussen
op een kerntaak. Vakspecialisten, zelfs degenen die erg in zichzelf gekeerd zijn, beleven
hierdoor een opwaardering. De netwerkers die met alles en iedereen in contact staan en
bruisen van de ideeën hebben hen nodig om dingen gedaan te krijgen.
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Floreren met
flexibiliteit
In deel 1 zagen we dat organisaties hun vorm en management beter
moeten laten aansluiten op hun omgeving. En dat tuinbouwonder
nemingen te maken hebben met een onzekere en onvoorspelbare
toekomst. De wereld in 2030 is dan ook niet te voorspellen, maar een
verkenning op basis van trends en ontwikkelingen is heel goed mogelijk,
zo zagen we in het tweede deel van deze studie. Als tuinbouwonder
nemer doet u er verstandig aan om met deze scenario’s rekening te
houden en u op te maken voor een revolutionaire Lente, een mooie
Zomer, een stormachtige Herfst of een lange Winter. Of nog beter: om
zelf aan scenarioplanning te doen, om zélf uw eigen toekomst beter
voorspelbaarder te maken. In dit derde en laatste deel geven we een
concreet stappenplan richting toekomst en voor nu vier mogelijke
veranderingsrichtingen om te floreren met flexibiliteit.
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De huidige en vereiste flexibiliteit, nu en in de vier scenario’s

HUIDIGE FLEXIBLITEIT

HUIDIGE FLEXIBILITEIT
Lage flexibiliteit

Hoge flexibiliteit

Tuinbouwsector

VEREISTE FLEXIBILITEIT

VEREISTE FLEXIBLITEIT
WINTER

ZOMER

LENTE

Weinig
turbulente
wereld

HERFST
Zeer
turbulente
wereld

TURBULENTIE TUINBOUWSECTOR NU

STRATEGISCHE AGENDA

STRATEGISCHE AGENDA
RIGIDE ORG.

PLANMATIGE ORG. FLEXIBELE ORG. CHAOTISCHE ORG.

Meer routine

Meer flexibiliteit

Flexibiliteit in de vier scenario’s
Ondernemingen in de meeste sectoren zijn op dit moment niet flexibel genoeg, zo blijkt
uit de uitkomsten van de Flexibiliteitsscan (deel 1). Maar hoe is dat richting toekomst?
Met andere woorden: hoe flexibel moet je in 2030 als tuinbouwondernemer zijn in Zomer,
Herfst, Winter en Lente? Een overzicht.
Zomer: cultuurverandering, kennis en samenwerking
Tuinbouwbedrijven werken samen en richten zich in toenemende mate op concepten en
niches. Op een planmatige manier realiseren ze hun doelstellingen. Ze ontwikkelen wel
meer naar een flexibele organisatie. Ze richten hun blik steeds meer naar buiten en maken
hun wereld voorspelbaar door marktinformatie en andere kennis te gebruiken.
Herfst: extreem aanpassingsvermogen nodig
De wereld van technologiewedlopen en een vijandig soort competitie. Hier overleven
bedrijven die snel kunnen schakelen tussen producten en markten. Deze bedrijven heb
ben trekken van een chaotische organisatie. Ze nemen concurrenten over, kopen kennis
intensieve bedrijven op en hebben de capaciteit om te lobbyen en dure marktinformatie
te verwerven.
Winter: tamelijk rigide organisaties
De wereld is tamelijk voorspelbaar, er zijn geen grote veranderingen. De meeste bedrijven
zijn tamelijk rigide, naar binnen gekeerd en gericht op routines en het behouden van de
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status quo. Er komen weinig nieuwe ideeën los. Er wordt sterk gefocust op kosten om de
winstgevendheid te verhogen.
Lente: flexibele organisaties
Er zijn veel vernieuwingen in producten, concepten en bedrijfsprocessen. Internationale
handel en duurzaamheid floreren. De successen zijn mede te danken aan de flexibiliteit
van organisaties. Succesvolle bedrijven excelleren in het absorberen van kennis. Vernieu
wingen zijn radicaal.
Schematisch is dit weergegeven in figuur 3.1. Dit figuur laat de huidige en vereiste flexibili
teit zien, op dit moment én in de vier toekomstscenario’s. U ziet dat in drie van de vier
tuinbouwwerelden (Zomer, Lente en Herfst) meer flexibiliteit nodig is dan bedrijven nu
volgens de Flexibiliteitsscan in huis hebben. De situatie op dit moment lijkt het meest op
het scenario Zomer, al zullen zeker niet alle sectoren dat zo voelen.

De situatie nu: vier veranderingsrichtingen
Het is duidelijk dat tuinbouwondernemers nu en in de toekomst hun organisatie en
management beter moeten laten aansluiten op de omgeving. Dat betekent aanpassing
van de ondernemer en zijn bedrijf, maar ook beïnvloeding van het cluster waarin hij actief
is. Werk horizontaal samen waar nodig, verticaal in de keten waar gewenst, zorg voor
belangenbehartiging gericht op versterking van de concurrentiepositie en voor een goede
aansluiting van het onderwijs op de gewenste vaardigheid en kennis in de organisatie.
We onderscheiden voor tuinbouwbedrijven vier veranderingsrichtingen:
1 Flexibiliseer de organisatie
 Flexibiliseer het management
 Focus op winst
 Werk routinematiger
Voor elke onderneming is de veranderingsrichting anders. Een ondernemer kan op basis
van de eigen uitkomst van de Flexibiliteitsscan de geschikte richting kiezen. Voor iedere
subsector is op basis van de gemiddelde uitkomst van het onderzoek de meest voor
de hand liggende gewenste veranderingsrichting bepaald. Ook al schuilen er achter de
scores binnen de subsectoren grote verschillen (bijlage 2).
Paddenstoelen:	flexibiliseer de organisatie en flexibiliseer het management
Snijbloemen:
flexibiliseer de organisatie
Potplanten:
flexibiliseer de organisatie
Glasgroenten:
flexibiliseer de organisatie
Bloembollen:
flexibiliseer de organisatie
Fruitteelt:
focus op winst
Vollegrondsgroenten: werk routinematiger
Boomkwekerij:
werk routinematiger
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organisatie
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Planmatige organisatie

Glasgroenten
Snijbloemen
Pot- en perkplanten
Bloembollen
Chaotische
organisatie

Rigide organisatie
beperkt

NG

laag

HYPERCOMPETITIEF
Glasgroenten
Snijbloemen
Pot- & perkplanten
Bloembollen

FL

3 Sensorfunctie
3 Externe informatie verzamelen via
netwerken, samenwerkingsverbanden
3 Nieuwe organisatievormen:
bijv. zelfsturende teams,
minder management
3 Creativiteit werknemers stimuleren
3 Openheid in organisatie stimuleren
3 Co-creatie met klanten, leveranciers en
kennisinstellingen
3 Reserves opbouwen om flexibiliteit
‘te kopen’

OMGEVING

Flexibiliseer de organisatie

ORGANISATIEONTWERP
Bestuurbaarheid

Figuur 3.2
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1. F
 lexibiliseer de organisatie: creëer aanpassingsvermogen
Veel tuinbouwondernemers vinden hun omgeving zeer onvoorspelbaar. Om daarop goed
in te spelen, moeten ze hun organisatie flexibeler maken (figuur 3.2). Ze moeten zich dus
niet alleen richten op volume en efficiency, maar ook op veranderbaarheid. Daarvoor zijn
sociale innovaties nodig. Neem actief deel aan relevante netwerken, stel mensen aan met
een hoog werk- en denkniveau of met kennis in andere disciplines. Creëer een plattere
organisatiestructuur, formeer zelfsturende teams. Geef medewerkers veel vertrouwen, zorg
voor een prettige werksfeer en goede arbeidsverhoudingen. En stimuleer medewerkers
om met verbetervoorstellen te komen, om kennis te delen. Een betere kennisuitwisseling
is ook buiten het bedrijf een must. Wees transparant en open en vraag eerst collega’s en
vervolgens partners in de keten hetzelfde te doen. Wissel kennis uit met afnemers en leve
ranciers. Of ga een stap verder en nodig consumenten of geïnteresseerde burgers uit om
feedback te geven. Er zijn genoeg virtuele netwerken waar ervaringen en problemen
gedeeld worden, waar iedereen mee kan denken, co-creëren. Voorbeelden van crowd
sourcing en experts clubs zijn InnoCentive, Battle of Concepts, Betalab van Nokia en Your
Encore. Beslissend is wel dat co-creatie gebeurt door mensen met expertise, door mensen
die echt iets specifieks toevoegen.
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Flexibiliseer het management

NIETCOMPETITIEF

COMPLEXDYNAMISCH

hoog
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HYPERCOMPETITIEF
Paddenstoelen

Flexibele
organisatie

ORGANISATIEONTWERP
Bestuurbaarheid

Sociale innovatie in management
Kennisabsorptie, informatieverwerking
Kennis commercieel toepassen
Vernieuwend leiderschap:
medewerkers vertrouwen, motiveren en
verantwoordelijkheid geven
3 Concentreren op vakspecialisme door
vernieuwend management uit te
besteden
3
3
3
3

OMGEVING

Figuur 3.3

Planmatige organisatie
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organisatie

Rigide organisatie
beperkt
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MANAGEMENTVAARDIGHEDEN

p

uitgebreid

2. Flexibiliseer het management: doorbreek grenzen
Naast de organisatie is het management bepalend voor de flexibiliteit van de organisatie.
Een onvoorspelbare omgeving vraagt meer flexibiliteit van het management (figuur 3.3).
Het management moet in staat zijn om kennis van de veranderende omgeving te absor
beren en om te zetten in commercieel succesvolle vernieuwingen. Dat vraagt om een
brede kennisbasis en een brede kijk op ontwikkelingen. Durf buiten de kaders te denken
en te doen. Een switch binnen een teelt, binnen een sector, binnen de branche? Het kan,
alle opties moeten openstaan. Dat vraagt om dromen, intuïtie en volharding. Want anders
denken zal weerstand oproepen. Bij jezelf, bij je branchegenoten, je adviseurs, je financier.
Buiten kaders denken kan ook vragen om andere manieren van financieren en organise
ren. Het vraagt van alle partijen om bestaande grenzen te doorbreken. Benut de kennis
van ketenpartners en externe specialisten. En van je medewerkers. Daarvoor is het belang
rijk dat je ze motiveert en vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft, zodat ze optimaal
kunnen werken en kennis delen.
Dit alles is cruciaal voor succes van ondernemers in een competitieve en onvoorspelbare
omgeving. Ondernemers die zichzelf niet in zo’n rol zien, kunnen deze taken uitbesteden,
bijvoorbeeld door ze in te kopen of nauw samen te werken met andere ondernemingen.
Op die manier kunnen ze zich aan specialistische taken als teelt of verkoop wijden.
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Focus op winst

NIETCOMPETITIEF

COMPLEXDYNAMISCH
Fruit

hoog

ORGANISATIEONTWERP
Bestuurbaarheid

3 Meer uit huidige organisatie halen
3 Opschalen of afschalen naar optimale
grootte
3 Vermogen om een nieuwe eigen
turbulente omgeving te scheppen
3 Vermogen om te komen tot nieuwe
product-marktcombinaties
3 Nieuwe verdienmodellen

OMGEVING

Figuur 3.4
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3. F
 ocus op winst: haal het beste uit uw vermogen
Ondernemers kunnen hun organisatie perfect afgestemd hebben op de omgeving maar
desondanks druk op de winstgevendheid ervaren. De beperkte winstgevendheid is dan
een gegeven van de branche. In dat geval is focus op winst noodzakelijk (figuur 3.4).
Bedrijven zullen meer uit de huidige organisatie en productiemiddelen moeten halen en
opschalen of afschalen tot de voor hen optimale grootte. Het zal niet leiden tot hoge ren
dementen, wellicht wel tot een acceptabel inkomen. Vind je dit inkomen als ondernemer
onvoldoende of beland je toch in de rode cijfers -omdat de concurrentievoordelen van
anderen groter zijn of de vraag ver terugloopt- dan moet het roer om en zijn nieuwe ver
dienmodellen nodig. Bedrijven zullen zelf dan een turbulente omgeving moeten schep
pen om te ontsnappen uit de vicieuze cirkel van prijsconcurrentie. Hoe? Bijvoorbeeld door
een ander gewas te telen -bijvoorbeeld in de vorm van afgeschermde clubrassen-, door
unieke eigenschappen aan een product of productiewijze toe te voegen op bijvoorbeeld
milieu- of gezondheidsgebied, door de productie (deels) naar een ander land te verplaat
sen, nieuwe product-marktcombinaties te ontwikkelen of zelfs een compleet ander pro
ductiesysteem. Nieuwe turbulentie kan het totale speelveld van de branche veranderen.
De branche zal in zijn geheel in ontwikkeling moeten komen om op die veranderende
omgeving te reageren.
Dat nieuwe verdienmodellen de spelregels van een totale branche veranderen, hebben
we eerder gezien. In de IT is dit gebeurd toen bedrijven gratis computerbesturingssyste
men gingen aanbieden. Bij benzinestations in België gebeurde dit toen een nieuwe keten
én de laagste prijs garandeerde én klanten liet meedelen in de winst van het bedrijf.
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4. Werk routinematiger: bepaal uw grenzen
Sommige ondernemingen zijn té flexibel voor hun omgeving, zij zijn gebaat bij meer rou
tines (figuur 3.5). Meer planmatigheid, procesbeheersing en risicomanagement kan voor
deze bedrijven zinvol zijn. Het (tijdelijk) inleveren van flexibiliteit levert namelijk kosten
besparingen op. Experimenten, innovaties en nieuwe product-marktcombinaties kosten
nu eenmaal veel geld en gaan gepaard met risico’s. In een markt waarin ontwikkelingen
redelijk voorspelbaar en weinig talrijk zijn, kan een bedrijf deze risico’s niet zonder meer
nemen, omdat er vaak geen opbrengsten tegenover staan.
Verwacht een bedrijf dat de omgeving in de toekomst onvoorspelbaarder wordt, dan
kan het een strategische keuze zijn om het surplus aan flexibiliteit toch te handhaven.
Als bedrijf kies je dan niet voor het beste resultaat op de korte termijn, maar voor een
investering op de lange termijn in een organisatie die zich makkelijker kan aanpassen
aan veranderende omstandigheden. Afhankelijk van de eigen winstgevendheid en de
ontwikkelingen bij de concurrentie kan een bedrijf een surplus aan flexibiliteit korter of
iets langer volhouden. Waakzaamheid om op de korte termijn niet uit de markt gedrukt
te worden door een meer planmatig en kostprijsgerichte concurrent is dan vereist.
Het inrichten van een routinematig bedrijf kan een bewuste keuze zijn als positie binnen
een concept of binnen een keten. De flexibiliteit wordt dan in de schil om het bedrijf
gelegd. Dit vraagt wel om een goede verankering van de organisatie in die keten.
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Hoofdstuk III: Van nu naar straks: ac tie!

Werk aan de winkel: een concreet stappenplan
We hebben de veranderingsrichtingen voor nu en in de toekomst aangegeven voor de
tuinbouw in zijn geheel en de subsectoren. Daarmee is niet gezegd dat ú, individuele tuin
bouwondernemer, die kant zou moeten opgaan. Wellicht is uw bedrijf minder flexibel dan
gemiddeld of beschikt u juist over veel meer flexibiliteit. De kant die u met uw bedrijf op
gaat, hangt ook af van het scenario dat u voor 2030 verwacht. Een lange Winter vereist een
meer rigide organisatie, terwijl u in Herfst extreem flexibel moet kunnen handelen. Er is,
kortom, werk aan de winkel.
De Rabobank helpt u graag verder bij het vertalen van deze studie naar uw eigen bedrijf.
En het doorlopen van dit stappenplan. Daarom organiseren wij op lokale Rabobanken
in 2012 en 2013 de Rabo Floriade Master. Daarnaast vindt u op Rabobank.nl/agrarisch
en In2030.nl informatie rondom de studie. En natuurlijk kent ook uw eigen Rabobank de
inhoud en impact van deze studie. Uw adviseur treedt graag op als sparringpartner voor
u en uw bedrijf. Wij adviseren het volgende stappenplan.

Stap 1: voer de Flexibiliteitsscan uit
Doe zelf de Flexibiliteitsscan. Waar staat u? Hoe flexibel is uw onderneming? Hoe zijn de
voelsprieten ontwikkeld en hoe gaat het management daarmee om? Sluit uw organisatie
vorm aan bij de omgeving? Welke conclusies kunt u trekken?

Stap 2: v
 ergelijk uw uitkomsten met andere bedrijven
Vergelijk uw resultaten met andere ondernemingen uit uw eigen subsector, of juist uit
andere (sub)sectoren. De kans is bijvoorbeeld groot dat boomtelers veel kunnen leren van
paddenstoelentelers, en vice versa, en glasgroentetelers van vollegrondsgroentetelers en
andersom. Leer ook van de 4.000 niet-agrarische bedrijven die de scan invulden. Zoek
elkaar op, maak elkaars verbeterpunten helder. Dit vraagt om een diepere doorkijk in de
organisatie. Durf daarvoor open te staan.

Stap 3: ga aan de slag met scenarioplanning
Wat wordt het volgens u in 2030: Zomer, Herfst, Winter of Lente? Vindt u een van de scena
rio’s relevanter dan de ander, dan kunt u daaraan meer gewicht geven. Vindt u ze alle even
waarschijnlijk, dan hebt u nog steeds strategische opties om uit te kiezen: een defensieve
strategie -alle mogelijke risico’s in alle scenario’s uitbannen-, een offensieve strategie
-inschatten welke kansen het waarschijnlijkst zijn en daarvoor gaan- of een combinatie van
beide. U kunt ook zelf met scenarioplanning aan de slag en op een heel andere toekomst
uitkomen. Scenarioplanning begint met het aanzetten van uw antenne: het verzamelen
van heel veel informatie over relevante ontwikkelingen in de wereld, in uw sector en in uw
omgeving. Al deze informatie zult u moeten vertalen naar mogelijke toekomstrichtingen
van uw omgeving. En van uw eigen bedrijf: want iedere scenarioplanning moet uiteinde
lijk leiden tot toekomstgerichte bedrijfskeuzes.
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Stap 4: confronteer de uitkomsten van uw Flexibiliteitsscan met uw
scenarioplanning
De essentie van een goede strategie is simpel: waar wil je heen en hoe wil je daar komen?
Maar strategisch denken is grillig en doordrongen van twijfel en onzekerheid. Het heeft
alles met het vermogen te maken om nee te zeggen tegen automatismen en vanzelf
sprekendheden. Elke strategie kan goed zijn; goede strategen passen hun mix aan de
heersende omstandigheden aan. Uiteindelijk gaat het om de vaardigheden van de onder
nemer, managers en medewerkers en hun gerichtheid op de buitenwereld.
Voor een goede strategie is het in elk geval essentieel dat u de flexibiliteit van uw bedrijf
doorgrondt. Uiteindelijk zult u de uitkomsten van uw scenario’s en de Flexibiliteitsscan met
elkaar moeten confronteren: ben ik en mijn bedrijf flexibel genoeg om in de scenario’s
succesvol te zijn of is bijsturing vereist?

Stap 5: kies de juiste richting
U weet hoe flexibel uw onderneming is en heeft scenario’s voor de toekomst uitgewerkt
of gekozen. Op basis van deze informatie kunt u een veranderingsrichting kiezen.

Tot slot
De wereld staat niet stil. En uw bedrijf dus ook niet. Scenarioplanning en het meten van
flexibiliteit zijn dan ook geen eenmalige processen. Doe het regelmatig en pas uw organi
satie op basis van de uitkomsten aan. Want om te floreren, is flexibiliteit nodig. Wij wensen
u veel succes op weg naar 2030.
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De theorie en begrippen achter de Flexibiliteitsscan

Vrijwel elke organisatie wordt geconfronteerd met veranderingen in de
externe omgeving. Deze veranderingen kunnen zeer intens en frequent
zijn, betrekking hebben op meer of minder elementen die eventueel
tegelijk veranderen en kunnen verschillen in de mate van voorspelbaar
heid. Samen zeggen ze iets over de omgevingsturbulentie.

Frequentie van veranderingen
Intensiteit van veranderingen
Aantal elementen dat verandert
Gerelateerdheid van elementen
Incomplete informatie
Onduidelijke oorzaak-gevolg
relaties

Dynamiek

Complexiteit

Omgevingsturbulentie

Onvoorspelbaarheid

De Flexibiliteitsscan onderscheidt vier niveaus van omgevingsturbulentie
Niet-competitief (stabiel)

Hypercompetitief (turbulent)

Indien de omgeving zowel statisch (lage
dynamiek), simpel (beperkte complexiteit) en
voorspelbaar is. In deze omgeving zijn concur
rentie-voordelen van een onderneming lang
houdbaar en bijna niet af te breken.

De omgeving is dan dynamisch of complex en
bovenal onvoorspelbaar. Concurrentievoordelen
zijn zeer beperkt houdbaar door acties van con
currenten en de onderneming moet continu
nieuwe voordelen opbouwen.

Complex/dynamisch (matig competitief)

Extreme concurrentie (extreme turbulentie)

Indien de omgeving dynamisch en/of complex
is, maar niet onvoorspelbaar. In deze omgeving
zijn concurrentievoordelen tijdelijk.

In dit geval is de omgeving zowel extreem
dynamisch als extreem onvoorspelbaar. In deze
omgeving is het vrijwel onmogelijk om concur
rentievoordelen op te bouwen.
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De bouwstenen van
organisatieflexibiliteit

Omgevingsturbulentie
• Dynamiek
• Complexiteit
• Onvoorspelbaarheid

Managementvaardigheden
• Operationele flexibiliteit
• Structurele flexibiliteit
• Strategische flexibiliteit

Sensorfunctie
• Lerend vermogen
• Informatieverwerking

Organisatievorm
• Rigide organisatie
• Planmatige organisatie
• Flexibele organisatie
• Chaotische organisatie

Organisatieontwerp
• Technologie
• Structuur
• Cultuur

Er worden in de Flexibiliteitsscan drie
typen van flexibiliteit onderscheiden
Operationele flexibiliteit

het vermogen om het volume en de mix van
bedrijfsactiviteiten te veranderen.
Structurele flexibiliteit

het vermogen om de organisatiestructuur en de
besluitvormings- en communicatieprocessen aan
te passen.
Strategische flexibiliteit

het vermogen om de strategie en de aard van de
activiteiten van de organisatie te wijzigen.

Vier ideaaltypen organisatievormen
De rigide vorm beschikt over een zeer beperkte
flexibiliteitsmix, heeft een routine technologie,
een mechanistische structuur en een conserve
rende cultuur en is optimaal in een niet-competi
tieve omgeving;

De planmatige vorm beschikt over operationele
flexibiliteit, combineert een non-routine technolo
gie met een mechanistische structuur en conser
verende cultuur en functioneert optimaal in een
complex/dynamische omgeving;
De flexibele vorm beschikt over een uitgebreide
flexibiliteitsmix met structurele en strategische
flexibiliteit, heeft een non-routine technologie,
organische structuur en innovatieve cultuur en
opereert optimaal in hypercompetitieve
omgevingen;
De chaotische vorm heeft weliswaar veel strate
gische flexibiliteit, maar is praktisch onbestuurbaar
vanwege de zeer organische structuur en zeer
innovatieve cultuur en is alleen in een extreem
turbulente omgeving bruikbaar;

Bronnen: H.W. Volberda (2004), ‘De Flexibele Onderneming:
Strategieën voor succesvol concurreren’ ; N.P. van der Weerdt
& H.W. Volberda, RSM Erasmus University.
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Frequentieverdeling gemeten organisatieflexibiliteit op subsectorniveau
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