
(SPARRING)PARTNERS

Van Iperen en Decorum Company werken sinds 
dit jaar in partnerschap samen om met elkaar 
de verdieping te zoeken. Binnen Decorum wordt 
voortdurend gewerkt aan doorontwikkeling 
van producten en dienstverlening, zegt manager 
verenigingszaken Stef de Jong. “Door professioneel 
samen te werken met een sparringspartner en 
groeispecialist als Van Iperen, kun je met elkaar 
naar een hoger niveau groeien.”  
Tekst:Annemarie Gerbrandy,  Fotografie: Sharon van den Berg

Decorum Company is een telersvereniging met 55 leden. 
Samen brengen zij meer dan vierduizend producten op 
de markt, zoals het hoofdmerk Decorum en het duur-
zaamheidslabel Feel Green. “Decorum ontleent haar 
bestaansrecht aan kwaliteitsproducten en onderlinge 
samenwerking”, aldus De Jong. “We staan voor kwaliteit, 
duurzaamheid en innovatie. Met het partnerschap met 
Van Iperen willen we met onze leden een traject starten 
om verder te komen. Kennis is van groot belang in de 
glastuinbouw, je kunt het als bedrijf niet meer alleen. We 
bieden onze leden samen met Van Iperen een totaalpak-
ket van advies en producten aan in (biologische) gewas-
bescherming, meststoffen en verpakkingen.”

Uitdagende vervolgstap
Van Iperen is sinds 2013 als partner bij Decorum betrok-
ken met de verpakkingen. Daarnaast zijn steeds meer 
Decorum-kwekers aan Van Iperen verbonden op het 
gebied van gewasbescherming en bemesting. Het part-
nerschap is een uitdagende vervolgstap op die samen-
werking, zegt Arjan Spaans, accountmanager sierteelt 
bij Van Iperen. “We hebben ongeveer veertig leden van 
Decorum als klant in ons systeem staan, van wie we met 
een stuk of acht nauw contact hebben. We merken wel 
dat er steeds meer kwekers naar ons toekomen; telers die 
zien dat ze profijt van het partnerschap kunnen hebben. 
Van Iperen bespreekt ieder kwartaal met Decorum hoe 
de telers in de wedstrijd zitten: wat gaat er goed en wat 
niet. We willen vooral een goede groeispecialist zijn, er 
hoeft niet altijd een financieel belang aan te zitten.”

Volgens Stef de Jong geeft Decorum haar leden de keuze 
wel of niet voor Van Iperen te kiezen. Er zijn telers die 
er nog niet voor open staan, die tevreden zijn met hun 
huidige manier van werken, weet hij. Of leden die het nog 
even aankijken en mogelijk volgend jaar beslissen. “Op 
diverse vlakken geven wij de kweker de keuze om voor 
een bepaalde partner/leverancier te kiezen. Dit is niet het 
beleid, maar door de variatie aan teelten en specialismes 
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binnen onze club ontkomen we hier soms niet aan. We 
proberen wel aan telers te laten zien dat het partnerschap 
rendement oplevert”, zegt hij. “We zien bij de Inkoopgroep 
van Decorum dat partijen geloven in de meerwaarde van 
de samenwerking.”

Gezamenlijk doel
Arcadia Chrysanten is een van de leden van Decorum 
die nauw samenwerkt met Van Iperen. Bart van Ruijven 
van Arcadia is enthousiast over het partnerschap met de 
groeispecialist. Van Iperen is voor ons een echte spar-
ringpartner, zegt hij. Arcadia werkt sinds 2015 met Van 
Iperen samen. Aanvankelijk met een of twee contactper-
sonen, inmiddels met vijf of zes sparringpartners, allen 
specialisten op een bepaald gebied: gewasbescherming, 
bemesting, teelt- en watertechniek, verpakkingen. “We 
zijn op ons bedrijf altijd bezig met innovaties, we hadden 
al snel een klik met Van Iperen. We praten met elkaar 
over uitdagingen op teelttechnisch gebied. We hebben één 
gezamenlijk doel: een mooie bos bloemen in een mooie 
hoes aan de eindklant leveren.”

Volgens Van Ruijven wordt het kennisniveau van de teelt 
een steeds groter probleem in de glastuinbouw. Arcadia 
Chrysanten moet blijven investeren in mensen om die 
kennis op peil te houden, zegt hij. De kwekerij werkt met 

een managementteam, een strategieteam en een kader-
team om mensen te binden en de kennis naar een hoger 
plan te brengen. Daarbij is de samenwerking tussen de 
teams en Van Iperen van groot belang om tot nieuwe 
innovaties te komen. “Stel: we hebben een bepaald idee. 
Dan vraagt het strategieteam aan de specialisten van Van 
Iperen hoe zij daarover denken. We bekijken momenteel 
of we een kas kunnen inrichten met insectengaas. Het 
strategieteam werkt daarin nauw samen met Van Iperen, 
die hiervoor een proef heeft opgezet bij een collega chry-
santenteler. Wij hebben er bewust voor gekozen om onze 
groeispecialist bij dit specifieke vraagstuk te betrekken. 
Dat doe je niet met iedere leverancier.”

Durven investeren
Deze gaasproef is niet alleen interessant voor Arcadia, 
maar voor de hele chrysantenteelt, vervolgt Gerard Bok, 
commercieel technisch specialist tuinbouw van Van 
Iperen. “Wij verkopen als bedrijf geen insectengaas, maar 
we zien er wel een toekomst in, met het oog op de steeds 
lastigere wet- en regelgeving omtrent gewasbescherming.” 
Van Ruijven vervolgt: “We hebben het insectengaas getest 
in een kleine kas, we bekijken nu of we de investering 
aandurven om een kas van 4 ha in te richten met dit gaas. 
Het kan zijn dat we over twee jaar besluiten om alles er 
weer uit te halen, maar we moeten het experiment wel 

aangaan. Je moet doorontwikkelen, inspelen op de nieuwe 
regels. Er zijn in het verleden vaker investeringen gedaan 
die aanvankelijk niet leken uit te kunnen, maar uiteinde-
lijk standaard zijn geworden.”

Volgens Gerard Bok wil Van Iperen samen met Decorum, 
maar ook met andere bedrijven in de glastuinbouw, grote 
stappen maken in vergroening en duurzaamheid. Daar-
om zoekt Van Iperen de samenwerking op met telers. 
“Het is voor ons ook belangrijk om te weten of insec-
tengaas werkt of niet. We krijgen regelmatig vragen van 
telers over innovaties in de glastuinbouw. Dan moeten 
we uit eigen ervaring kunnen vertellen wat onze bevin-
dingen zijn. Vandaar dat het voor ons van belang is om 
onderzoek te doen. Stel, dat insectengaas een succes blijkt, 
dan kan dat mogelijk breder worden ingezet. Niet alleen 
in de sierteelt, maar bijvoorbeeld ook in tomaten. Ook 
tomatentelers kijken mee.”

Breed assortiment aanbieden
Decorum en Arcadia zien dat door de coronacrisis de 
manier van afzet snel is veranderd. Er worden veel eisen 
gesteld aan zaken als middelengebruik en certificering, de 
klokverkoop neemt af en de digitale verkoop via de web-
shop van Decorum neemt toe, zegt Stef de Jong. “Decorum 
beschikt over een webshop die druk wordt bezocht door 

de internationale eindklant. Wij zijn een marketingorga-
nisatie met een breed assortiment planten en bloemen: 
we hebben grote en kleine kwekers met hun eigen (niche)
product. Je hebt elkaar nodig om een totaalpakket aan 
de klant te kunnen bieden. Decorum heeft ruimte om 
in producten uit te breiden, de massa is er, maar we zijn 
niet compleet. Nieuwe leden met een toevoeging op het 
assortiment, de juiste kwaliteit en dezelfde kernwaarden 
zijn welkom. Samenwerking moet in het DNA van nieuwe 
kwekers zitten.”

Arcadia heeft samen met collega-kwekers van Decorum 
een box op de veiling gehuurd om de afzet beter te orga-
niseren, vervolgt Bart van Ruijven. “Snel leveren wordt 
steeds belangrijker, dan kruip je als Decorum bij elkaar. 
De markt verandert, de exporteur heeft geen voorraad 
meer, er wordt direct van de kweker gekocht. We hebben 
bewust een wat grotere box gehuurd, om kleine kwe-
kers ook de kans te geven ruimte te huren.” Bart is het 
met Stef eens dat Decorum-leden elkaar nodig hebben 
voor een compleet pakket. Je moet als club denken, zegt 
hij. “Handelaren weten best wie Arcadia is, maar bij de 
consument ben je niet in beeld. Decorum is een con-
sumentenmerk bij de bloemist of het tuincentrum. De 
consument koopt niet 52 weken per jaar dezelfde bos 
bloemen, hij wil ook wel eens iets anders op tafel zetten.”
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