


COFIT-20: VERBINDEN, VERSTERKEN EN INSPIREREN MET 
ONDERNEMERS IN DE HORTISECTOR

SURVEY
De hoge respons op de eerste COFIT-20 survey 
gaf aan dat ondernemers uit de horti graag hun 
ervaringen delen. Aanleiding voor ons om een 
kleine drie weken na de eerste survey opnieuw 
een onderzoek in de hortisector te doen. We 
hebben ingezoomd op de bedrijfsvoering en 
daarmee het back-to-work plan, de economie en 
de al dan niet gewijzigde bedrijfskoers. 

ONLINE MEETUP
Dinsdag 19 mei volgde ook de tweede online 
COFIT-20 meetup met dezelfde groep 
ondernemers én met econoom Krijn Poppe van 
de WUR. We zoomden specifiek in op de 
economische impact en het effect dat dit heeft 
voor de hortibedrijven op zowel de korte als 
lange termijn. Ook in dit report kun je de 
bevindingen, ontwikkelingen en tips weer 
teruglezen. 

Laten we elkaar inspireren in deze tijd, leren van elkaar en samen fit blijven! #COFIT20

Patricia Verbakel
Arling B.V. 

Voor je ligt het tweede COFIT-20 report waarin we de resultaten delen van ons onderzoek naar de impact en 
het effect van Covid-19 op bedrijven uit de horti. 



ONDERZOEKSRESULTATEN
SURVEY



RESPONDENTEN GEGEVENS
• Enquête is een momentopname (periode 12-18 mei 2020)

• Ruim 100 uitgenodigde bedrijven uit de horti gerelateerde branche

• 52 respondenten 
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Hoeveel medewerkers zijn werkzaam 
binnen jouw bedrijf, exclusief tijdelijke 

medewerkers?

0%

2%

8%

12%

16%

18%

43%

Logistiek

Handel

Dienstverlening

Anders, namelijk:

Sierteelt

AGF

Techniek

In welke specifieke sector opereert jouw 
bedrijf?

Anders:

- Toelevering 

grondstoffen

- Opkweek



“DE TERM SOCIAL DISTANCING MOETEN WE NIET 
MEER GEBRUIKEN, MAAR FYSICAL DISTANCING, 

WANT ALS COVID-19 ONS ÉÉN DING HEEFT LATEN 
ZIEN, IS DAT WE SOCIAAL HELEMAAL GEEN AFSTAND 

WILLEN NEMEN VAN ELKAAR.”



94%

6%

Ja, het is voor ons duidelijk. Nee, het is voor ons onduidelijk.

In de persconferentie van 6 mei zijn er door het kabinet 
versoepelingen van de maatregelen aangekondigd. Zijn deze 
versoepelingen (m.b.t. thuiswerken, aantal mensen in één 

ruimte, hygiëne, 1,5-meter etc.) voor jouw organisatie duidelijk?



BACK-TO-WORK PLAN



61%

18%

12%

8%

Ja Nee, dit gaan wij nog doen. Nee, en wij gaan dit ook niet doen. N.v.t.

Is er reeds een back-to-work plan opgesteld?



8%

18%

18%

27%

33%

45%

Facility

Specifieke coronawerkgroep

Wij hebben geen back-to-work plan en gaan dit ook niet opstellen.

HR (personeelszaken)

MT

Directie

Wie hebben het back-to-work plan opgesteld of 
gaan dit opstellen?



55%

29%

16%

Ja Nee Wij hebben geen back-to-work plan en gaan dit
ook niet opstellen.

Is het back-to-work plan in samenspraak met de medewerkers 
opgesteld? Ofwel, is de behoefte van medewerkers gepeild inzake de 

werkplek (faciliteiten, veiligheid, etc.)?



70% VAN DE ONDERNEMERS LAAT MEDEWERKERS 
ALWEER NAAR KANTOOR GAAN EN BEPAALT HET 

MAXIMAAL AANTAL COLLEGA’S VOORNAMELIJK AAN 
DE HAND VAN DE 1,5 METER REGEL. 



71%

29%

12%

20%

14%

Aan de hand van het aantal
beschikbare werkplekken
(rekening houden met 1,5

meter afstand).

Aan de hand van de aard van
de werkzaamheden (sommige
collega's kunnen lastiger/niet

thuis werken).

Op basis van aanvraag van de
medewerker in combinatie

met een check op
beschikbaarheid werkplek.

Op basis van een vooraf
vastgesteld schema.

Anders, namelijk:

Als er medewerkers op kantoor (gaan) werken, hoe bepalen jullie 
momenteel het maximaal aantal collega’s dat tegelijkertijd op 

kantoor mag zijn/komen?

Anders:

50% bezetting 

zodat algemene 

faciliteiten 

worden ontlast 

(kantine, gangen, 

toiletten)



19%

40% 40%

22%

50%

28%

Dit is niet toegestaan Enkel in overleg met de manager Dit mogen de medewerkers zelf bepalen

Staan jullie zakelijk bezoek toe?

Bezoek van onze medewerkers aan de klant/leverancier Bezoek van klanten en leveranciers aan onze locatie



DE AFGELOPEN TWEE MAANDEN ZIJN DE 
BUITENLANDSE REIZEN MET 95% AFGENOMEN.

VANAF Q3 2020 VERWACHT 
50% WEER TE KUNNEN REIZEN.



12%

84%

4%

0%

13%

71%

4%

13%

19%

43%

36%

2%

Ja Nee Weet ik niet N.v.t.

Verwacht je problemen met het handhaven van de regels en 
voorschriften?

Op kantoor In de loods/productie Onderweg (reizen, op locatie bij klanten/leveranciers)



STELLINGEN



STELLINGEN

2%

28%

60%

11%

Sterk eens Eens Oneens Sterk oneens

Het effect van de coronacrisis wordt overschat, nog even en alles 
gaat weer zoals vroeger.



6%

43%

47%

4%

Sterk eens Eens Oneens Sterk oneens

De rol van de overheid wordt na de coronacrisis groter, we krijgen dus 
in de hortisector te maken met meer overheidssturing (onder andere op 

de arbeidsmarkt en het klimaat).



32%

53%

13%

2%

Sterk eens Eens Oneens Sterk oneens

Robotisering, internet of things en andere ICT gaat zich in de 
tuinbouwsector nu sneller doorzetten dan we eerder dachten.



13%

72%

15%

0%

Sterk eens Eens Oneens Sterk oneens

Door de coronacrisis krijgt de tuinbouw te maken met gewijzigde 
consumentenvoorkeuren.Denk aan online vs. offline kopen, de vraag 

naar duurzame producten, etc.



6%

38%

55%

0%

Sterk eens Eens Oneens Sterk oneens

Door de coronacrisis verharden de internationale betrekkingen tussen 
de VS en China, maar ook binnen de EU. Daar zullen we als 

hortisector negatieve gevolgen van ervaren.



4%

43%

45%

9%

Sterk eens Eens Oneens Sterk oneens

Over vijf jaar produceert mijn bedrijf dichter bij de klant en dus meer 
buiten Nederland.



BEDRIJFSKOERS



12%

6%
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33%
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17%

26%

5%

Geen aanpassing

Anders, namelijk:

Bezetting/capaciteit

De rolverdeling binnen de organisatie

Aanbod van producten/diensten

Investeringen/financieel

Keuze partners/leveranciers

Op welk gebied heb je de bedrijfskoers aangepast 
of ga je deze aanpassen?

Tot 50 medewerkers Meer dan 50 medewerkers
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15%

35%
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38%

0%

14%

29%

29%

29%

0%

33%

22%

0%

22%

11%

11%

N.v.t.

Anders, namelijk:

(Financiële) noodzaak

(Tijdelijk) verdwijnen van markten/afzetkanalen

Aanvoerprobleem door stilvallen distributie/logistiek

Nieuwe kansen

Wat is/zijn de reden(en) om de bedrijfskoers aan te passen?

AGF Sierteelt Techniek Overige (dienstverlening, logistiek, handel)



12%

14%

16%

26%

33%

Robotisering specifiek

Innovatie

Marktverkenning- en benadering

Andere

Automatisering/digitalisering

Stel; de overheid stelt een subsidie ter beschikking ter waarde 
van 10% van je (verwachte) bedrijfsomzet die besteed moet 
worden aan een investering. Waarin zou je dan investeren?

Andere:

- Werkruimte 

- Productie 

dichter bij de 

vraag

- Nieuw 

materieel

- Partnerships



83%

17%

68%

32%

Ja Nee

Had je deze investering ook gedaan als er geen coronacrisis was 
geweest?

Tot 50 medewerkers Meer dan 50 medewerkers



18%

37%

17%

14%

82%

63%

83%

86%

Overige (dienstverlening, logistiek, handel)

Techniek

Sierteelt

AGF

Had je deze investering ook gedaan als er geen coronacrisis was geweest?

Ja Nee



HOE ZIE JIJ DE TOEKOMST VAN DE HORTISECTOR?

•

•

•

•

•

•



ONLINE MEETUP 19 MEI



MET ELKAAR ANTWOORDEN VINDEN OP DE 
VRAGEN WAAR VELEN MEE RONDLOPEN.



LEARNINGS & TIPS



VRAAG: HOE ZIEN JULLIE DE TOEKOMST?
“De stemming is zeker positiever dan drie weken geleden, maar het blijft een 
spectrum van plus en min” - ondernemer uit de sierteelt

“De laatste drie weken zijn we compleet van een aanbod- naar vraagmarkt 
gegaan” - ondernemer uit de sierteelt

“Blijf geloven in de toekomst.”



“Er gaat straks nog wel een impact komen op de 
economie. We gaan de rekening nog wel krijgen. Maar 
hoe dit precies uit gaat pakken, dat is nog onzeker.”



VRAAG: HEBBEN JULLIE DE STRATEGIE 
AANGEPAST?
“Wij gaan zeker geen grote strategische wijzigingen doorvoeren. 
Dat is niet verstandig om nu gelijk te doen. We moeten eerst 
meer zicht hebben op de ontwikkelingen. Het is nu te 
onvoorspelbaar.”

“Ons beeld is dat de komende 5 tot 10 jaar de koers niet radicaal 
wijzigt.”



“We hebben de afgelopen jaren echt een goede tijd 
gehad. Het leek allemaal vanzelf te gaan en er was 
krapte op de arbeidsmarkt. Nu lijkt dat wat meer op 
zijn plek te vallen. Je mag weer wat meer verwachten 
van werknemers en je kan weer bouwen aan een 
lange termijn binding en zo ook de (technische) 
kennis binnen je organisatie waarborgen, zonder het 
risico dat een medewerker voor een nog hoger 
salaris vertrekt naar een ander.



VRAAG: HOE MAKEN JULLIE JE KLAAR VOOR 
NIEUWE GROEI?
“Wij stellen R&D niet uit, we willen niet remmen op de toekomst.”

“We blijven innoveren. Alles op het gebied van digitalisering en data. Daar 
hebben we de afgelopen jaren veel tijd en geld in gestopt en dat zullen we 
alleen nog maar meer gaan doen.”

“Wij zijn niet echt gestoord door de crisis. Alles lijkt al weer bijna terug bij 
het oude. De 1,5 meter wordt gerespecteerd en we vergaderen nu ook 
digitaal, maar toch zie je ook weer een verschuiving naar live-meetings.”



“Sinds de opening van China hebben we tot op de dag 
van vandaag, veel offerte aanvragen. Er worden ook vrij 
snel besluiten genomen. Met name de projecten op 
voedselproductie, worden toch weer opgepakt. Mexico 
is bijvoorbeeld even stil geweest, maar investeerders 
gaan toch weer bouwen. Besluiten worden genomen en 
producten worden gekocht; kortom het wordt gewoon 
weer opgepakt. We zien dit ook in het Midden-Oosten.”



CONCLUSIE



DISCLAIMER




