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De wereld staat nooit stil, en daarom moeten we continu 

vernieuwen. FloraHolland 2020 is ons uitroepteken op de horizon, 

met een heldere opdracht voor de toekomst: wereldwijd kansen 

creëren voor groei van de sierteeltsector.

Om de ambities van FloraHolland 2020 te halen, moeten we kijken 

naar hoe we werken en communiceren. Wat hebben we nodig om 

onze doelen te bereiken, en wat niet? Door het onnodige af te pellen, 

komen we bij de kern: de identiteit van de coöperatie. 

Die kern hebben we gevangen in een nieuwe visuele stijl. 

Royal FloraHolland is een wereld vol fascinerende combinaties. 

Van kleuren, geuren en emoties tegenover razendsnelle logistiek 

en rationele processen. Maar ook een trotse Nederlandse 

coöperatie van meer dan honderd jaar oud! We zijn koninklijk. 

Onze visuele identiteit verbeeldt deze kleurrijke tegenstellingen 

met een heldere eenvoud.

Hoe je overkomt, wordt bepaald door hoe je er uit ziet, maar ook 

door wat je zegt en doet. Eigenlijk communiceren we doodnormaal 

en menselijk: door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen, 

ontstaat het echte gesprek. Zo weten we wat onze leden, hun 

klanten en onze collega’s beweegt. Zodat we daar goed op kunnen 

reageren en anticiperen. En daardoor verrassen en inspireren!

Met een nieuwe manier van werken en communiceren zetten 

we een volgende stap op weg naar 2020. Het verhaal ‘Ik ben  

Royal FloraHolland’ ligt aan de basis van deze ambitie en is een 

inspirerende leidraad voor de toekomst.

Terug naar  
de basis



Ik ben Royal FloraHolland. 
Ik ben als de natuur zelf: 
rijk aan contrasten.

Een geoliede logistieke machine met de 
rijkdom van duizenden kleuren en geuren. 
Een wereldwijde marktplaats waar het draait 
om het verhandelen van bloemen en planten.



In het besef dat consumenten 
hier dankbaarheid mee 
uitdrukken, maar ook liefde, 
excuses, geluk, gezondheid en 
troost mee geven. Emoties die 
ze kunnen tonen dankzij heldere 
zakelijke transacties. 



Ik ben de coöperatie waar je je geld verdient.  
Een snelle, wereldwijde logistieke keten met  
meer dan 100.000 transacties per dag, die  
binnen een paar uur de mooiste producten  
naar alle windstreken op alle continenten 
stuurt. Miljoenen planten en bloemen in maar 
liefst 400.000 soorten. 
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Ik zie het zweet en de liefde waarmee wordt gekweekt, 
gehandeld en gewerkt om dat allemaal mogelijk te 
maken. En dat maakt me trots. Trots, dat ik in dit 
boeiende speelveld de verbindende speler mag zijn.

Maar die wereld staat nooit stil, en daarom moeten 
we continu vernieuwen. De digitale handel groeit, 
de vraag neemt af, de concurrentie neemt toe en 
marges staan onder druk. Of je nu bij mij werkt 
of met mij werkt, we moeten beseffen dat het elke 
dag beter kan en moet.



Daar zijn aanpassingen voor nodig. 
Soms hard, maar altijd verantwoord, 
omdat we daarbij het succes van onze 
leden en hun klanten voor ogen hebben. 
Met de juiste keuzes, goede plannen 
en relevante initiatieven kunnen we tal 
van kansen verzilveren.

Vernieuwing is niet alleen kijken naar 
wat was, maar ook naar wat kan zijn. 
Daarvoor moeten we tegen elkaar zeggen 
wat er goed gaat, maar ook waar we 
kunnen verbeteren. We moeten zaken 
loslaten, en ook nieuwe zaken durven 
oppakken. En daarbij altijd eerlijk 
en respectvol met elkaar omgaan. 
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We moeten het samen doen. 
We hebben elkaar nodig, met al 
onze verschillen. De een werkt met 
zijn hoofd, de ander met zijn handen. 
De een zet de grote lijnen uit,  
de ander let op de details. 
Die verschillen maken ons compleet.

We hebben de passie en expertise 
van elkaar en onze keten hard 
nodig. Alleen door de handen ineen 
te slaan, zorgen we voor de energie, 
de ideeën en de kennis om de 
sierteelt te laten bloeien. 



We gaan voor groei en samen groeien we 
harder. Dan moeten we niet alleen naar 
binnen kijken, maar vooral ook naar buiten. 
Luisteren naar onze leden en hun klanten, 
en ook naar de consument. Wat willen ze 
en hoe bereiken we ze? Eén ding is zeker. 
Ze willen altijd succesvoller, gelukkiger en 
gezonder zijn.



Dat is ons streven. Met de passie 
die we allemaal met elkaar delen; 
onze prachtige bloemen en planten.
‘Flowering the world’, dat is waar 
het elke dag om gaat en wat ons drijft. 

Ik nodig je persoonlijk uit om mij te brengen 
waar ik wil zijn. Ga mee, want ik heb je nodig. 
Samen zetten we de schouders eronder. 
Vol vertrouwen in de toekomst en in elkaar.



Visie (ons vergezicht)

In 2020 bloeit de sierteelt. Planten en 

bloemen zijn voor consumenten dé 

manier om uiting te geven aan emotie. 

Bloemen met hun uitbundige vormen 

en kleuren staan voor schoonheid, voor 

gevoel. Planten dragen bij aan een 

mooie en gezonde omgeving. Samen 

met onze leden en hun klanten maken 

wij met al die prachtige bloemen en 

planten de wereld mooier en gezonder.

Missie (ons bestaansrecht)

Flowering the world together, planting 

seeds of opportunity for our members.

Pay off
Voor de pay off, ofwel slogan, gebruiken 

we de verkorte versie van onze missie: 

Flowering the world. Dat is wat we willen 

bereiken en dat is waar we iedere dag 

weer voor opstaan.

Onze persoonlijkheid (ons karakter)

Sympathiek – We verplaatsen ons in 

onze leden en hun klanten, en begrijpen 

hun behoeften door goed te  

luisteren en echt contact met ze maken.  

Gepassioneerd – We zijn betrokken en 

staan dichtbij. We delen de passie voor 

bloemen en planten en zijn gedreven  

in het werk dat we doen.

Ambitieus – Wij zijn altijd op zoek naar 

de beste kansen voor onze leden en hun 

klanten, op de meest efficiënte wijze. 

Daarom staan we midden in de wereld 

en kijken graag hoe het beter kan. 

Vakkundig – Wij zijn deskundig in ons 

vak. We zijn nieuwsgierig en leergierig 

en weten nieuwe inzichten op slimme 

wijze toe te passen. 

Werken aan onze identiteit  Onze identiteitswijzer
Hoe wij eruit zien, hoe wij communiceren en hoe wij ons gedragen 

is van grote invloed op onze positie in de markt en onze waarde 

als coöperatie. Samen met onze dienstverlening bepaalt dat onze 

identiteit.

Op deze pagina’s leggen we uit wat onze identiteit is. Waar we samen 

aan gaan werken, op weg naar 2020. De ambities voor de coöperatie en 

de sector zijn groot, en daarmee ook de eisen die we aan onszelf stellen. 

Door het elke dag een stapje beter te doen. Ons steeds meer te 

verdiepen in de behoeftes van onze leden en hun klanten. Zo kunnen we 

de juiste diensten, thema’s en communicatie aanbieden. En zo zorgen 

we dat onze dienstverlening optimaal is.

Met de identiteitswijzer laten we zien wie we zijn en waar we voor staan, 

maar ook wat ons uniek en waardevol maakt. Dit vormt het kader voor al onze 

symboliek (huisstijl), communicatie (wat we zeggen) en gedrag (hoe we ons 

werk doen). Onze identiteitswijzer is opgebouwd uit een aantal elementen die 

we hieronder graag toelichten.



Het draait niet om onszelf maar om onze leden en hun klanten. 

Royal FloraHolland is de verbinder in de sierteeltsector, en ondersteunt 

de groei van onze leden en hun klanten. Door echt te luisteren, weten we 

wie ze zijn en wat ze willen. Wij verbinden, delen, faciliteren en innoveren 

om onze leden en hun klanten succesvoller te laten zijn. 

•  Kwalitatieve kennis en informatie over 

product, markt(partijen), consument 

en promotie

•  Logistieke dienstverlening voor alle 

handelsstromen

•  Klantprocessen afgestemd op 

internationale handel

•  Grootste internationale platform

•  Breedste aanbod (fysiek en digitaal)

•  100% betalingsgarantie

Natuurlijk zijn we er voor onze leden, zij zijn de reden van ons bestaan.  

Maar de klanten van onze leden moeten we ook zo goed mogelijk bedienen. 

Juist door een duidelijkere blik naar de handel, en meer focus op de vraag 

uit de markt, kunnen we toegevoegde waarde creëren. En daarin succesvol zijn, 

is ook in het belang van onze leden. 

Royal FloraHolland: 
de ‘passionate caregiver’

De belofte  
aan onze klant

Voor wie doen we het?

Hoe versterkt dat onze klant?

Royal FloraHolland is voor mij de kennispartner die mij inspireert en de 

slimme wereldwijde marktplaats die mij ontzorgt. Samen brengen wij mijn 

bedrijf tot bloei voor de dag van morgen.

Met deze unieke diensten en werkwijze maken wij het verschil en leveren we echte 

toegevoegde waarde voor onze leden en hun klanten. We nemen ze veel werk uit 

handen en ontzorgen in alle aspecten rondom het verhandelen van producten. 

We bieden hiermee niet alleen gemak en zekerheid maar ook kansen. Zo maken 

wij internationaal de weg vrij naar nieuwe markten om deze kansen te verzilveren, 

en dragen wij bij aan het succes van hun bedrijf. Niet alleen voor de klant van 

vandaag maar ook voor een duurzame toekomst van de sierteeltsector als geheel.

Wat maakt ons uniek?






