Bloeien als
bestemming
Vier toekomstscenario’s
voor het Nederlandse
tuinbouwcluster

in samenwerking met:

Bloeien als bestemming

Je vindt hier vier scenario’s: mogelijke toekomsten met een horizon
van 10 jaar die van invloed zullen zijn op de ontwikkeling van het
Nederlandse tuinbouwcluster.
Het vormen handvatten die helpen om strategische beslissingen
te onderbouwen.
Ook maakt het de dialoog over de toekomst mogelijk in bedrijven,
tussen bedrijven en met beleidsmakers.
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1. Urgentie



Covid-19 zet de wereld op z’n kop


Crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw opgezet (03-2020)


Ook behoefte aan houvast op de langere termijn (10 jaar)


Trends versneld, vertraagd, veranderd door coronacrisis?


Scenario’s als handvat voor strategische keuzes


Opdracht aan ACCEZ : scenarioanalyse vóór en mét ondernemers
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2. Door en voor wie
O

pdracht van Adri Bom-Lemstra + Sjaak van der Tak namens crisisorganisatie
Coronacrisis Tuinbouw (Greenports NL)
U

itgevoerd door ACCEZ (april – november 2020)
S
 amen met kernteam
Edith Bentvelsen, Jan Westra, Michiel Gerritsen, Nicolas van Geelen, Rutger Lommerse,
Henk van Latesteijn, Coen Hubers, Frans de Jong, Olaf Hietbrink, Peter Ravensbergen,
Etwin Grootscholten, Gert Stiekema

O

ndernemerspanel
35 koplopers in tuinbouwcluster Nederland

E
 xperts
o.a. Rabobank, WEcR, Achmea Agro, TNO, ACCEZ, LDE Centre for Sustainability, World Horti Center
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Voor wie? Ondernemers in:
V
 oedingstuinbouw
• Glasgroenten
• Vollegronds teelten
• Fruitteelt
Siergewassen
• Glassierteelt
• Bloembollen
• Bomen
Uitgangsmaterialen
• Veredeling
• Vermeerdering
Techniek & toelevering
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3. Opbouw scenarioanalyse

Wat zijn verkennende scenario’s?
Beschrijving van vier mogelijke extreme
en toch mogelijke toekomsten
Uitgewerkt voor het tuinbouwcluster
in 2030

TERUG NAAR INHOUD

Scenarioanalyse in 5 stappen
Triple helix kernteam + ondernemerspanel + experts

Identificeren
van trends

Identificeren
van
onzekerheden
ondernemers

Impactonzekerheidsanalyse

Twee kern
onzekerheden

Vier
scenario’s
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Megatrends
D
 emografische veranderingen:
Toename wereldbevolking verschuift naar Afrika en India. Vergrijzing.
V
 erschuiving economische macht:
Van West naar Oost. In 2040 Azië 40% mondiale consumptie.
V
 ersnellende urbanisatie:
In 2030 woont 60% van de wereldbevolking in steden.
K
 limaat en grondstoffenschaarste:
Prijsvolatiliteit grondstoffen. Aanscherpen internationaal klimaatbeleid.
T
 echnologische veranderingen:
Voortgaande digitalisering, AI, machine learning, robotisering, e-commerce.
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Onzekerheden uit dialogen met ondernemers
Markt en afzet

• Blijft de Europese Unie overeind? (Brexit, Nexit?)
• Vrijhandel versus protectionisme (systeem van handelsblokken, VS/China)
• Centrale productie (export gedreven, alles in eigen huis) versus decentrale productie
(local-for-local, samenwerking met lokale partners)
• Veranderende consumenten voorkeuren

Maatschappelijke opvattingen

• Blijft er maatschappelijk draagvlak voor een exportgerichte sector of kalft dit af?
• Duurzaamheid of kostprijs?
• Local-for-local (Voedsel uit eigen omgeving, traceerbaar) of globale ketens?

Economische ontwikkelingen

• Lange economische recessie (krimp, corona niet onder controle) of snel herstel
(binnen 2 jaar op niveau 2019, virus onder controle)?
• Beschikbaarheid van investeringskapitaal?

Rol overheden

•
•
•
•

Samenwerking

Technologische ontwikkelingen

Meer of minder regels (middelen- of doelenbeleid); Actieve betrokkenheid of passieve houding
Onveranderd langdurig beleid of zwalkend beleid
Opkomen voor de belangen van de sector of niet
Wel of geen restricties op internationaal personenvervoer (technische sector)

• Ieder voor zich of bundeling van krachten richting nationale overheid en Brussel

• Disruptieve impact van technologische ontwikkelingen als digitalisering, robotisering,
A.I. op verdienmodel, ketenstructuur en productiesysteem
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Impact-onzekerheidanalyse
M

HOOG
Digitalisering

impact

E-commerce

Duurzaamheid

LO
K

Robotisering

AA

ON

DI

AA

L

L

Lange recessie of
snel herstel

Blijft de EU overeind of niet

Centrale of
Artificial Intelligence
Vrije wereldhandel
decentrale productie of protectionisme
Beschikbaarheid van
Overheidsinzet op
Biotech
investeringskapitaal
zelfvoorziening of niet
Gezamenlijke lobby in Den Haag
en Brussel of niet
Maatschappelijk draagvlak Voorkeur voor
Wel of geen restricties op
uitreizen naar het buitenland voor export gerichte
Local-for-local of globale ketens
sector of niet
Veranderende consumenten voorkeuren
Minder of meer overheidsregels
Individualisering of bundeling van krachten
Opkomen voor belangen
van de sector of niet
Intellectual Property of Open Source

IK

LAAG

WIJ

HOOG

onzekerheid
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Assen scenario’s

Wat als

Marktontwikkelingen:
Lokaal
Mondiaal
Maatschappelijke oriëntatie:
Ik
Wij
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Uitleg assen
Mondiaal

Lokaal

Ik

Wij

Vrije wereldhandel voor kennis,
producten, diensten en arbeid

Protectionisme,
handelsbelemmeringen,
restricties, heffingen

Individualisme centraal

Samenleving centraal

Maximaal benutten handels
voordelen, globale markten

Korte ketens, local 4 local,
uitdunning consumentenkeuze

Zakelijk en persoonlijk
eigenbelang staat voorop

Triple P-evenwicht:
Balanceren van natuurlijk, sociaal,
financieel kapitaal

Mondiale logistieke stromen

Beperking internationaal transport

Weinig aandacht voor collectieve
waarden; concurrentie leidt tot
lagere prijzen

Collectieve waarden (SDG’s) leiden
tot true pricing; hogere prijzen door
regulering en heffingen

Aandacht voor internationaal level
playing field

Streven naar zelfvoorziening
binnen lokale grenzen

Sturen op reactieve handhaving en
impactreductie

Sturen op rentmeesterschap,
preventief, voorwaardenscheppend

Schaalvergroting
ondernemingen

Afname multinationals

Terugtredende overheid,
liberalisering en deregulering

Sterke regulerende en
faciliterende overheden
en instanties
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Vier scenario’s
MONDIAAL

Internationaal
verantwoord
ondernemen

Mondiaal
concurreren

IK

WIJ

Individueel
nationaal
opereren

Regionaal
samenwerken

LOKAAL
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4. Uitkomsten Scenario’s tuinbouwcluster Nederland
MONDIAAL

Internationaal
verantwoord
ondernemen

Mondiaal
concurreren

IK

WIJ

Individueel
nationaal
opereren

Regionaal
samenwerken

LOKAAL
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4. Uitkomsten Scenario’s tuinbouwcluster Nederland



MONDIAAL

Alles, overal, altijd
Complete vrijhandel
Schaalvergroting en
kostenefficiëntie
Laissez faire
Gelijk speelveld
Moordende concurrentie







Europese Unie scheurt
Mondiale handel
valt weg
Bescherming eigen
markt
Innovatie stokt

Duurzaamheid en
welzijn
Handelsblokken
Sturende overheid
Winstgevende
duurzaamheid




Internationaal
verantwoord
ondernemen

Mondiaal
concurreren

IK





WIJ

Individueel
nationaal
opereren

Regionaal
samenwerken



Veiligheid en
gezondheid
Regio’s in the lead
Local-for-local
Kringloopeconomie
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5. Impact op tuinbouwsectoren
ZESTIEN INSPIRERENDE VOORBEELDEN
HOE HET KAN WORDEN
V
 oedingstuinbouw
S
 iergewassen
U

itgangsmaterialen
T
 echniek en toelevering
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Voedingstuinbouw
MONDIAAL

Groenste
aardbei van
Europa

Groot,
snel, hard

IK

WIJ

Duitser
onder de
Duitsers

High tech of
high touch

LOKAAL
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Voedingstuinbouw



MONDIAAL



Grootschalige bulk of
snacktomaten
Mondiale e-platforms
Ontwikkeling met
ketenpartners
Moordende concurrentie










Krimpende markten
Volledig national-
for-national
Productie in meerdere
landen
Kostprijs gedreven
Gezond verkoopt



Groenste
aardbei van
Europa

Groot,
snel, hard

IK



Groeiende vraag naar
gezond
Van product naar
storytelling
Transparante ketens
met keurmerken
Productie in 800 km hubs


WIJ

Duitser
onder de
Duitsers



High tech of
high touch

LOKAAL

Productie met zorg
en beleving
Enorme diversificatie
Efficiënte vertical farming
rond steden
Data - kringlopen
Volop samenwerking
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Siergewassen
MONDIAAL

Samen
voor gezond en
duurzaam

Nummer 1 van
de wereld

IK

WIJ

High tech of
high touch

Ieder
voor zich

LOKAAL
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Siergewassen



MONDIAAL

Concentreren op oranje
Phalaenopsis
Marktleider richting
retail, tuincentra etc.
Ook via e-commerce
Particuliere investeerders
Schaalvergroting







Draaischijf verdampt
Gedwongen overstap
Verbreding
tuinplantenpakket
Aanpassen in andere
landen
Kosten-efficiëntie is leidend









Samen
voor gezond en
duurzaam

Nummer 1 van
de wereld

IK



Boomkweek met
inhoudsstoffen
Totaalconcept
Turnkey groenprojecten
Onderscheiden op
duurzaamheid

WIJ



High tech of
high touch

Ieder
voor zich

Bloemen voor de buurt
High touch met andere
bedrijven
High tech door gesloten
systemen
Diversificatie
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Uitgangsmaterialen
MONDIAAL

Multinationals
leidend

Natuurlijke
apothekers

IK

WIJ

Lokale
kennis
ontwikkeling

Veredeling
wordt politiek

LOKAAL
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Uitgangsmaterialen



MONDIAAL



Productiviteit voor
alles
Met afzetketen
Germ-plasm + data
E-commerce
Schaalvergroting




Multinationals
leidend







Export met hoge
tarieven
Vraag naar NL
deskundigheid
Makkelijke gewassen
Eigen diplomatie



Natuurlijke
apothekers

IK



Groeiende vraag naar
gezond
Onderdeel gesloten
intern. ketens
Groei biologisch
Verdeling gmo’s over
handelsblokken

WIJ

Lokale
kennis
ontwikkeling



Veredeling
wordt politiek

Naast zaad ook verkoop
van kennis
Weerbare gewassen
Sterke differentiatie
Joint ventures voor
diverse markten




LOKAAL
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Techniek en toelevering
MONDIAAL

Maximaal
internationaal

Concurrerende
innovatie centra

IK

WIJ

Samenwerken
voor inter
nationalisering

Internationale
afzet krimpt

LOKAAL
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Techniek en toelevering



MONDIAAL

Vrijhandel benutten
Wereldwijde vraag
autonome systemen
Consolidatie en
concurrentie
Octrooi bescherming
Schaalvergroting



Samen innoveren
Afzet in bevriende
handelsblokken
Autonome emissie-loze
systemen
Wereldwijde verstigingen




Maximaal
internationaal



Kansen in lokale markten
Hoofdkantoor naar land
met potentie
Specifieke regionale
systemen
Innovatie verschraalt



Concurrerende
innovatie centra

IK





WIJ

Samenwerken
voor inter
nationalisering

Internationale
afzet krimpt





Diversiteit aan
productiesystemen
Maatwerk met veelheid
aan specs
Kringloopsystemen
Samenwerking met
branchegenoten
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De toekomst is nooit af

Individuele bedrijven

Triple helix kernteam + ondernemerspanel + experts

Dialoog tussen bedrijven

Sectoren en regio’s
Identificeren
van trends

Identificeren
van
onzekerheden
ondernemers

Impactonzekerheidsanalyse

Twee kern
onzekerheden

Vier
scenario’s

Tuinbouwcluster
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6. Verder werken met scenario’s
STAP 1 1

Pak je ambitie erbij

Wat als

STAP 2 1

Dompel je onder in de vier scenario’s
STAP 3 1

Maak de toekomst hanteerbaar
STAP 4 1

Inventariseer de maatregelen die je kunt nemen
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Stappenplan
STAP 1 1

Wat als

Ga er eens voor zitten om je visie, strategie en
werkwijze weer scherp te krijgen
De scenario’s en de zestien voorbeelden
kunnen helpen om de visie, strategie en
werkwijze weer helemaal up-to-date te maken
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Stappenplan
STAP 2 1

Wat als

Lees de vier scenario’s en probeer je een voorstelling
te maken van de werelden die worden beschreven
Bedenk dat elk van de vier werelden zou kunnen ontstaan;
je ziet de tekenen nu al om je heen
Probeer je voor te stellen wat de effecten kunnen zijn op
jouw bedrijf. Laat je inspireren door de voorbeelden
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Stappenplan
STAP 3 1

Wat als

Gebruik de scenario’s om een basis te vormen als je van
koers wilt of moet veranderen
Wat zijn de positieve en negatieve kanten? Wat spreekt je
aan en wat minder? Wat kun je doen om kansen te
benutten en bedreigingen te vermijden?
Gebruik de antwoorden om er achter te komen wat
belangrijk is voor jouw bedrijf
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Stappenplan
STAP 4 1

Wat als

In elk van de scenario’s beschrijf je wat je kunt doen om je goed
staande te houden (bijvoorbeeld m.b.v. van een SWOT analyse)
Inventariseer de consequenties voor:
• Je propositie, afzet- en marketingstrategie
• Je productiewijze, inkoop en financiële strategie
• Je innovatie- en duurzaamheidsstrategie
• Je HR-strategie
• ………
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Scenarioanalyse tuinbouwcluster

‘MAAK HERINNERINGEN AAN DE TOEKOMST’
V
 ragen: communicatie@greenports-nederland.nl
V
 ragen: over het tot stand komen van de analyse: communicatie@accez.nl
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Accelerating Circular Economy Zuid-Holland
secretariaat@accez.nl
www.accez.nl
In samenwerking met:

vno ncw

