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Jasper van der Zwet - Floragold

‘Een professional die met andere ogen naar Floragold kijkt’. Deze wens 
leeft al enige tijd bij directeur Jasper van der Zwet wanneer hij kennis- 
maakt met Kasius & Partners. ,,Ik had voor ogen een flinke slag te maken  
naar de toekomst. Ik wist dat hiervoor dingen moesten veranderen, maar  
niet goed waar ik moest beginnen.’’ Een jaar later merkt de directeur 
van het boeketten-productiebedrijf met een Europese afzetmarkt dat  
bijsturing z’n vruchten afwerpt. ,,Kleine veranderingen maken al een 
groot verschil.’’  



,,Floragold is opgericht door mijn vader,’’ vertelt directeur 
Jasper van der Zwet terwijl hij in de loop behendig een 
stapelwagen vol boeketten een zetje in de goede richting 
geeft. ,,Het is dus een echt familiebedrijf.’’’ 

Markten
In de rust van het kantoor boven de koelcellen en  
productiehallen vervolgt hij zijn verhaal. ,,Mijn vader  
verkocht bloemen op markten in Duitsland, hij begon 
daar op zijn 18e mee. Op een gegeven moment ging hij 
voor winkels daar in de buurt boeketten maken en leveren.  
Dat werd meer en meer en uiteindelijk bleek dat dit vele 
malen interessanter was dan de verkoop van bloemen 
op de markt.’’ Op de bloemenveiling in Roelofarendsveen 
start hij samen met een compagnon een onderneming 
in boeketten, de markten in Duitsland zijn daarmee 
verleden tijd. Door de enorme groei koopt het duo een  
groot pand op een industrieterrein in Roelofarendsveen. 
Als het niet meer botert met de zakenpartner, begint 
Van der Zwet in 1993 een eigen bedrijf in Naaldwijk: 
Floragold. 

,,Mijn vader ging boeketten produceren voor Britse super- 
markten, die gingen dan bij Hoek van Holland de boot 
op. Maar al snel werd de afzetmarkt vergroot naar meer 
Europese landen.’’ Als zoon van de oprichter ziet Jasper  
op jonge leeftijd een toekomst voor zichzelf in het 
bedrijf, maar eerst slaat hij zijn vleugels uit. ,,Na mijn 
opleiding heb ik stage gelopen bij een handelskwekerij  

in Amerika. Ook heb ik jarenlang gewerkt bij grote  
bloemen-exporteurs. In 2005 begon ik bij Floragold als 
inkoper. Tussen 2011 en 2014 nam ik langzaamaan  
het bedrijf over.’’

Andere invalshoek
In 2021 lag bij de directeur de wens om eens goed naar 
de bedrijfsvoering van Floragold te kijken. Jasper: ,,Ik wilde  
het bedrijf graag op professionele wijze doorlichten. 
Waar zijn we goed in, waar zijn we minder sterk in en waar  
moeten we meer op sturen? Een andere invalshoek,  
andere ogen die meekijken. Hierdoor kijk je al snel heel 
anders naar je eigen bedrijfsvoering en dat is heel nuttig.’’ 
Tijdens deze periode is door Lieke Duijndam van Kasius  
& Partners veel onderzoek gedaan. Ook verrassende 
opties, kansen en mogelijkheden passeerden de revue. 
,,Een andere locatie, de productie uitbesteden: talloze 
alternatieven die niet voor de hand liggen, zijn onder-
zocht. Uiteindelijk zijn er geen grote veranderingen 
doorgevoerd omdat dit niet nodig was.’’

Flexibel
Ook is scherp gekeken naar waar de kracht van Floragold  
zit. Jasper: ,,De productie is echt onze kracht, daar 
zijn we sterk in. Dat wij de productie in eigen beheer 
doen, maakt ons flexibel en dat is een sterk verkoopar- 
gument. En ook onze huidige locatie is prima. Maar het 
was het onderzoeken zeer zeker waard. Wegstrepen 
na deugdelijk onderzoek geeft ook rust.’’ Uiteindelijk is  

Volop bedrijvigheid bij Floragold 
Levendigheid is er altijd op het bedrijventerrein van Bloemenveiling Flora Holland  
in Naaldwijk. Vrachtwagens rijden af en aan op het terrein. Ook achter de grote 
overheaddeuren van Floragold is er veel bedrijvigheid. Tussen een veelheid  
aan rolcontainers met een scala aan bloemen worden aan productielijnen 
in hoog tempo boeketten samengesteld. Vele vlijtige handen resulteren in 
honderden emmers vol fleurigheid: klaar voor de klant die de bos aankoopt 
bij supermarkt of tankstation ergens in Europa. De handgebonden boeketten 
worden in eenzelfde snelheid vervaardigd door professionele binders. 
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gekozen voor bijsturen in productie. ,,Wij kozen voor 
meer efficiëntie en dat is goed merkbaar.’’ 

Maar ook de kostenkant werd onder de loep genomen 
door Kasius & Partners. Mede door de coronaperiode 
was hier aansturing nodig. ,,Tijdens corona ontstond 
een groot tekort aan bloemen terwijl de vraag van onze 
klanten, zeker bij retailers, toenam. In de productie-
landen speelde slecht weer nog een grote rol waardoor 
de aanvoer stokte. Ondertussen werden verpakkingen 
flink duurder door tekorten aan containers in China én 
vervoer werd een probleem. Dat waren allemaal aspec- 
ten waardoor onze kosten hard omhooggingen. Wij 
hebben dat nooit aan klanten door kunnen berekenen. 
Dat is ook wel een belangrijk punt geweest waar Lieke 
op gehamerd heeft. Hoe kunnen we die risico’s ook 
doorzetten richting klanten? Daar hebben we keuzes in 
gemaakt. Net als in andere branches moesten we die 
extra kosten echt gaan doorberekenen naar de klanten.’

Cijfers
Bewustwording van waar het geld intern ‘wegstroomt’ 
is voor Jasper van der Zwet ook een belangrijk leerpunt  
geweest. ,,Monitoren op resultaten, dat zit nu veel 
meer in ons systeem. Beter naar de cijfers kijken. Van  
productielijn tot inkoop: we zijn daar nu veel scherper 
op. Dat is de grootste stap geweest die wij in dit proces  
hebben gemaakt. Wij zijn specialist in gemengde 
boeketten. Maar dat is arbeidsintensief werk, er zijn veel 
mensen voor nodig. Maar we maken ook mono-boeket-
ten, dus van één soort bloemen. De productielijnen zijn 
nu zo ingedeeld, dat het aantal medewerkers beter is 
afgestemd op het product. Logischerwijs zijn bij de  
gemengde boeketten meer handen nodig, letterlijk, dan 
mij de mono-boeketten. Daar kijken we veel scherpen 
naar dan voorheen.’’

Trends
Een toekomstvisie is ook vastgesteld. Jasper: ,,We staan 
er financieel nu sterker voor, maar willen in de toekomst 
de omzet meer laten groeien. In samenspraak met Lieke 

hebben we gekeken hoe we de acquisitie beter kunnen  
aanpakken. Als je niet groeit dan sta je stil en stilstand 
is achteruitgang. Dus daar wordt hard aan gewerkt.  
Extra klanten aantrekken maar ook bij huidige klanten 
andere producten aanbieden. Arrangementen, bloemen 
in een vaasje; dat soort andere producten. 

Je moet natuurlijk wel vernieuwend blijven. We richten  
ons meer op trends, houden dit ook goed in de gaten. 
Je moet een interessante partner voor je klanten blijven.’’  
Ieder afzetgebied kent bovendien een eigen assortiment.  
,,In Oost-Duitsland is de voorkeur toch traditioneler, maar  
in Nederland zijn we wel te porren voor een andersoortig 
boeket dat wat hipper is. Daar stemmen we onze pro-
ducten duidelijk op af.’’ 

Handboeketten
Het aanbod van bloemen is inmiddels weer op het oude 
niveau. Maar nu zijn er nieuwe zorgen: de kwekers in  
Nederland kampen met de hoge gasprijzen om hun  
kassen te verwarmen. ,,Het is nu nog redelijk te doen 
maar de winter komt er straks toch echt aan. De prijzen  
staan onder druk. Niet alleen de energie is duurder maar 
personeelskosten lopen ook op. Dit zal z’n weerslag  
hebben op onze inkoopprijzen. Maar de meeste bloemen  
komen uit Afrika, Zuid-Amerika en Israël. Het is niet zo 
dat straks de hele bloemenmarkt onderuitgaat als de 
prijzen hier stijgen. Maar de transportkosten, alles komt 
per vliegtuig, zijn ook een onzekere factor.’’ 

Een spannende tijd, maar Jasper blijft kansen zien.  
,,Met name in de luxe handboeketten die worden 
aangekocht in supermarkten. Eigenlijk het segment dat 
voorheen door de bloemenwinkel werd bediend. Klanten 
kiezen voor gemak en kopen steeds vaker een boeket 
bij de supermarkt. Daarom gaan wij ons meer richten 
op de écht luxe boeketten.’’ De komende tijd zal Lieke 
Duijndam in beeld blijven bij Floragold. ,,We hebben een 
aantal zaken in gang gezet en het is fijn als er wordt 
meegekeken. Lieke blijft voorlopig zeker ons klankbord.’’



In mei 2022 is Kasius & Partners gestart met de 
eerste uit een reeks digitale Masterclasses die wij 
aan onze relaties aanbieden. Het idee achter de 
Masterclasses is het delen van de aanwezige kennis  
binnen ons netwerk om er zo allemaal een beetje 
beter van te worden.
 
De eerste Masterclass werd gegeven door Saskia  
Postma en had als thema “Personal Branding”. In een  
uur kregen de deelnemers handige tips om zichzelf 
in vier stappen op de kaart te zetten door gebruik 
te maken van hun onderscheidende kenmerken, hun 
talenten, hum bijzondere prestaties en hun levenser- 
varing. Kort, bondig, maar heel praktisch. De reacties  
waren dan ook zeer positief.
 
Op 29 november zal de tweede Masterclass gehouden 
worden met als thema “Storytelling bij koude  
acquisitie”. Een vak apart en vaak best lastig. 

Jeroen Romeijn, onze spreker, is een autoriteit op dit  
gebied. In zijn 14-jarige carrière heeft hij meer dan  
200.000 calls gemaakt. Hij werkt voor nationale en  
internationale bedrijven in diverse branches.

Na deze Masterclass weet jij hoe je een goede pitch 
kunt houden en je eerste afspraak bij je prospect 
kunt plannen.
 
Meld je nu aan via mail: 
heleen.vanholten@kasius.nu.

De tweede Masterclass van 
Kasius & Partners

Tekst en fotografie FloraGold: 
Daniëlle Verweij Fotografie, Woerden
Ontwerp en opmaak:
Jaco Kazius Vormgeving, Woerden.
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’Masterclass  
Storytelling bij 
koude acquisitie’


