Samenwerkingsmodel internationale sectororganisaties

Samenvatting
Vanuit Union Fleurs is een analyse gemaakt van de overeenkomsten en verschillen van de
diverse sectororganisaties welke zich bezig houden met internationale belangenbehartiging voor
veredelaars, kwekers, handelaren en retail (detailhandel) van sierteelt producten. Met als doel te
onderzoeken in hoeverre het mogelijk is met bestaande horizontaal georiënteerde organisaties
als Ciopora, AIPH, Union Fleurs en Florint tot een internationaal samenwerkingsmodel te komen,
dat beter aansluit bij de huidige en in de toekomst te verwachten ontwikkelingen in de
bloemisterijsector. Er zijn bindende thema’s geformuleerd die een gemeenschappelijk belang
dienen, waarbij (nationale en) internationale (sector) organisaties kunnen samenwerken voor
groei van de internationale afzetmarkt(en) van bloemen en planten.

Aanpak, uitvoering en resultaten
Er is vanuit de Union Fleurs onder leiding van Herman de Boon een analyse gemaakt van de
overeenkomsten en verschillen tussen de diverse sectororganisaties die zich bezig houden met
internationale belangenbehartiging voor veredelaars, kwekers, handelaren en retail (detailhandel)
van sierteelt producten.
Het doel was te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is met bestaande horizontaal
georiënteerde organisatie als Ciopora, AIPH, Union Fleurs en Florint tot een internationaal
samenwerkingsmodel te komen, dat beter aansluit bij de huidige en in de toekomst te verwachten
ontwikkelingen in de bloemisterijsector.
Daarnaast werd onderzocht of het mogelijk is de aansluiting zoeken tussen bovenstaande
internationaal opererende sierteeltorganisaties en de op Den Haag gerichte nieuwe initiatieven
vanuit de Dutch International Trade Board i.o., ontstaan vanuit Greenport Holland.
Er zijn hiervoor;
 Verkennende gesprekken gevoerd tussen AIPH, Union Fleurs en Florint t.a.v. individuele
visie, missie, positionering, doelen, strategie, organisatie, financiering, activiteiten etc.
 Vervolgstappen gezet naar nadere kennismaking door het bezoeken van elkaars
ledenvergaderingen en events, veelal rondom internationale beurzen en tentoonstellingen
 Op inhoudelijke internationale dossiers afstemming gezocht tussen organisaties
(fsi -duurzaamheid, kwekersrecht - nagoya protocol, handelspollitiek - Kenya
invoertarieven, statistieken etc.)
 Uitbreiding en cross overs gezocht van ledenbestanden naar wereldwijde dekking
(vanuit Union Fleurs: Ethiopie, Equador, Polen, Spanje, Engeland).
 Mogelijkheden gecreëerd voor deelname internationale bedrijven naast landenorganisaties.
 Vervolg gesprekken gevoerd over vormen van samenwerking op nader te bepalen thema's.
Schematisch kun je dit proces als volgt kenschetsen:
Action Plan
Unfreezing > Awareness > Insight > Alignment > Common interests > Agenda setting> Action Plan
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Voor de genoemde sectororganisaties volgt uit de Union Fleurs analyse dat er
gemeenschappelijke belang (common interest) bestaat op de volgende thema’s:
- Lobby, wetgeving, handelsregels; -voorschriften en –tarieven (zwaartepunt UF)
- Promotie; marktinformatie, product & sector (zwaartepunt AIPH)
- Assortiment; verbreding, behoud, rechten etc. (zwaartepunt CIOPORA)
- Standaarden; product specificaties, codes, ICT (douane) berichten (VBN, UF)
- Duurzaamheid; productie, handel en logistiek (allen)
Uit analyse en recente positionering blijkt dat de Dutch Horticultural Trade Board qua
werkingsgebied weliswaar een internationale oriëntatie heeft maar qua organisatiestructuur en
belangen een strikt Nationale aangelegenheid is, met als doel het uitventen van Nederlandse
diensten, kennis en (politiek) relatie netwerk.
Vanuit het visie document van de AIPH (augustus 2015) ligt de focus vooral bij: het begrijpen en
voorspellen van veranderingen in wereldwijde structuren van productie en consumptie en het
identificeren van groeikansen voor de internationale afzetmarkten voor bloemen en planten.
Naast de oplevereng van een AIPH jaarboek nieuwe stijl, zullen ook aanbevelingen worden
opgeleverd (Action Plan) op welke wijze (nationale en) internationale (sector) organisaties
kunnen samenwerken voor groei van de internationale afzetmarkt(en) van bloemen en planten.

Vervolg
Union Fleurs is voornemens dit afstemmingsproces met de organisaties Ciopora, AIPH,
Union Fleurs en Florint ook na afloop van de PT project ondersteuning continueren.
Organisaties zijn niet toegekomen aan concretisering van de samenwerking in een
uitgewerkt stappenplan. AIPH heeft voor het verder uitwerken van een roadmap
(stappenplan) richting internationaal platform sierteeltbelangen en handels-bevordering van
veredeling t/m detailhandel van bloemen en planten een nog lopende projectomgeving en
budget tot 1 januari 2018.

2

