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Algemeen

- Nederland in 8 regio’s verdeeld→ 8 bijeenkomsten
georganiseerd in juni 2021-maart 2022

- Veel belangstelling; in totaal: 210 (gast)leden!
- Er is veel informatie opgehaald. Met diverse ideeën zijn we 

aan de slag!
- Vervolg bijeenkomsten in 2022 2e jaar, startend in september.
- In de ALV van 7 december 2022 zullen de regiobijeenkomsten

naar voren komen
- Vragen? cooperatie@plantion.nl.

mailto:cooperatie@plantion.nl


Mogelijkheden Voorverkoop:

Gebruik webshop Plantion:

Binding met kwekers:

Info Floriday + informatieproducten:

Bijeenkomsten kopers:

→ Inzicht realtime Voorverkoop gerealiseerd
→ Pilot vervroegd uitleveren voorjaar ‘23

→ Aanpassingen doorgevoerd (continu)

→ Onderzoek ledenbetrokkenheid najaar ‘22
→ Acquisitieplan kwekers in Jaarplan 2023

→ Informatiemail najaar 2022

→ In Jaarplan 2023

Opgehaalde ideeën en acties (1)



Transport:

BB omzet vergroten:

VR-bril KOA:

Opschalen fotostraat:

Opvolging medewerkers (leeftijd):

Tarifering:

→ Ontwikkelingen transport en Floriway in 
de gaten houden

→ Promotie passieve bemiddeling

→ Opgenomen in project live schouwen

→ Opgenomen in project fotostraat

→ Continu

→ Jaarplan 2023

Opgehaalde ideeën en acties (2)



GreenlinQdata:

Inzicht aanbod:

Lijnrijders:

Meet & Greet zomerbloemen:

Data na verkoop:

Info kwekers → kopers:

→ Partij voor milieu certificering

→ Livestream sinds 01-03-2022

→ Acquisitieplan kopers

→ Opnemen in agenda

→ Opgenomen in project Power BI

→ Facebookgroep, 
nieuwsbrieven, presentaties

Opgehaalde ideeën en acties (3)



Monsterpartijen:

Verbinding kweker en bloemist:

Kweker/Kopersdag:

Medewerker bloemist betrekken:

De Kas:

Rol verkoper buitenland:

→ Onderzoek gestart; mechanisatie distributie

→ Klankbordgroep met Cie vd Handel opzetten

→ Experiment 5 en 6/10 met tuincentra en 
GRS klanten

→ Diverse acties in gang gezet

→ Planten operationeel, bloemen in 
voorbereiding

→ Opgepakt met huidige
verkopers 

Opgehaalde ideeën en acties (4)



Bezorgservice kweker:

Betere prijsvorming:

Noviteiten:

→ Mogelijkheden bekijken

→ Contact veilingmeester

→ Wordt op termijn in De Kas opgenomen

Opgehaalde ideeën en acties (5)



Verkoop niet-verkochte producten 
(doordraai):

Overboeken cc’s:

→ Leidt tot verstoring vraag en aanbod

→ Gebeurt zoveel als mogelijk

Wordt niet opgepakt


