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Met de lancering van een pilot onder de naam 'ProductProof'
hebben wij ingespeeld op zowel deze ontwikkelingen als op de
groeiende behoefte aan transparantie. Deze nieuwe systematiek
om aan te tonen dat bepaalde werkzame stoffen niet zijn
toegepast in de teelt van bloemen en planten, is in feite de
opmaat naar een garantie op productniveau. Naast de lancering
van deze pilot hebben wij in 2015 verschillende nieuwe certifi-
caten geïntroduceerd. De meest in het oog springende was
ongetwijfeld de introductie van MPS A+, een nieuwe topklasse
on top of het bestaande MPS-ABC certificeringspalet. Met de
lancering van het certificeringsschema MPS-Fruit & Vegetables
hebben wij ingespeeld op de groeiende belangstelling voor
eetbare bloemen en planten. De lancering van dit nieuwe certi-
ficeringsschema past bovendien prima in het streven van MPS
om ook in de voedingstuinbouw een marktpositie op te bouwen.
In dat kader zijn wij ook de samenwerking met GOBALG.A.P.
aangegaan.

2015 was in meerdere opzichten een memorabel jaar voor MPS.
De viering van ons twintigjarig jubileum markeerde een uniek
moment in de historie van MPS. Met het uitgeven van een jubi-
leummagazine hebben wij het jubileumjaar kleurrijk omlijst. Zeer
bijzonder was dat wij meer dan 300 gasten mochten
verwelkomen op het seminar 'Shaping the Future of Floriculture',
dat wij ter gelegenheid van dit jubileum, op 9 november, samen
met Union Fleurs en de Vereniging van Groothandelaren in
Bloemkwekerijproducten (VGB) organiseerden. 

Het is goed om te constateren dat het bestaansrecht van MPS
na 20 jaar onverminderd groot is en dat onze inspanningen tot
resultaten leiden. Zo werd in 2015 bijna 75% van de totale
omzet van Royal FloraHolland aangeleverd als gecertificeerd
product en is het gecertificeerde areaal met maar liefst een
kleine tien procent uitgebreid tot bijna 32.000 hectare. 

Ook in 2016 zullen wij er alles aan doen om de wereld nog een
stukje duurzamer te maken.

Meer dan ooit tevoren stond het afgelopen jaar in het teken van duurzaamheid. Los van
het feit dat dit thema met grote regelmaat het maatschappelijk debat bepaalde, speelden
er binnen het domein tuinbouw nog enkele ontwikkelingen, die er aan bijdroegen dat
duurzaam ondernemen volop in de belangstelling stond. Om maar eens wat te noemen
was er het veelbesproken Greenpeace-rapport 'Bloemen die bijen doden'. Daarnaast
worden telers steeds vaker geconfronteerd met bovenwettelijke eisen en voorschriften
van retailers, vooral op het gebied van MRL (Minimum Residence Level). 
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MPS
In het kort

MPS ontwikkelt en beheert certificaten op het gebied van duur-
zaamheid, milieu, voedselveiligheid en sociaal verantwoord
ondernemerschap. MPS geniet vooral bekendheid vanwege het
MPS-ABC certificaat. Dit is een unieke standaard in de wereld.
In feite werkt dit certificaat als een meetlat, die aantoont in
hoeverre de bedrijfsvoering van een individueel teeltbedrijf
milieuvriendelijk is.

Door de introductie van de MPS-certificeringsmethodiek heeft
MPS bewustwording onder telers gecreëerd over het gebruik
van gewasbescherming, water, energie, meststoffen en afval.
Dit proces heeft geresulteerd in een bewuster gebruik van
gewasbescherming, water, energie, meststoffen en afval. De
certificaten van MPS leveren bedrijven, die actief zijn in de
tuinbouw, onderscheidend vermogen en hiermee een hogere
winst gevendheid op. MPS staat inmiddels dan ook voor More
Profitable Sustainability. 

De MPS-groep bestaat uit drie divisies, te weten MPS, MPS-ECAS
en MPS-HCS. MPS houdt zich bezig met de ontwikkeling en het
beheer van certificeringsschema's. MPS-ECAS is gespecialiseerd
in het uitvoeren van audits, zowel voor MPS-certificaten als voor
andere certificaten, zoals onder meer HACCP en GlobalG.A.P.
MPS-HCS tot slot begeleidt ondernemers op het traject naar
certificering, onder meer door het geven van trainingen. 

MPS is in 1993 opgericht onder de naam Milieu Project Sierteelt. Gestart als een Westlandse
filosofie op het milieu is MPS ruim twee decennia later uitgegroeid tot een wereldwijd toon-
aangevend certificeringssysteem, dat in meer dan 44 landen wordt omarmd. 
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MPS in een duurzame wereld
Betrouwbare cijfers in een duurzame wereld

Dat geldt niet alleen voor milieu- en consumentenorganisaties,
ook retailers intensiveren de aandacht voor duurzaamheid. Zij
stellen steeds vaker bovenwettelijke eisen aan de leveranciers
van tuinbouwproducten. Ook bij telers groeit het besef dat
milieubewust en duurzaam produceren niet alleen een
dringende wens is vanuit de hedendaagse samenleving, maar
bovenal een wezenlijk aspect is van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Het resultaat van deze ontwikke-
lingen is dat het belang van registratie van het middelenge-
bruik, de transparantie en de daaraan gekoppelde traceability
verder toeneemt. 

Sociale certificering in de lift
Een interessante en voor MPS zeer relevante ontwikkeling is
dat er ook steeds meer aandacht ontstaat voor de sociale
aspecten van de productie. Hierbij is er steeds meer oog voor
de arbeidsomstandigheden van mensen, die bij de productie
betrokken zijn. MPS heeft dan ook nog niet eerder in haar
bestaan zoveel sociaal gerelateerde audits afgenomen als in
2015. Ter illustratie: MPS-GAP, met als belangrijk onderdeel een
sociale paragraaf, is in 2015 wederom met 25% gestegen. Ook
een ander sociaal certificeringsschema, MPS-SQ, noteerde een
groot deel van het jaar een lichte groei in 2015 maar liet aan

Het Greenpeace-rapport 'Bloemen die bijen doden' van december 2014 heeft veel
losgemaakt in de tuinbouwsector. Alhoewel de communicatie rondom dergelijke initiatieven
niet zelden eenzijdig van aard is, maken de afgelopen jaren wel duidelijk dat de milieupres-
taties van de sector in toenemende mate onder het vergrootglas worden gelegd.

het einde van het jaar een lichte daling zien. GRASP, de
GLOBALG.A.P. Risico Analyse voor de Sociale Praktijk, was in
2015 het snelst groeiende certificaat in de dienstverlening van
MPS-ECAS. Daarnaast is MPS-ECAS gestart met het auditen van
Fair Produce (champignons). Met name in ontwikkelingslanden
heeft sociale certificering een grote impact. Sanitaire voor -
zieningen of kantines met gratis maaltijden zijn er inmiddels
veel meer gemeengoed geworden, net zoals het bieden van
scholing aan de medewerkers en het hebben van een onder-
nemingsraad en een comité, dat erop toeziet dat de vrouwen-
rechten worden gerespecteerd. 

Jaarrapportage MPS-certificaten (excl. MPS-ABC)

                                                                                        Realisatie 2010     Realisatie 2011     Realisatie 2012      Realisatie 2013     Realisatie 2014    Realisatie 2015
MPS-GAP                                               229                     184                      188                      228                     297                      394
MPS-Socially Qualified                    153                     147                      159                      176                     204                      199
MPS-Quality                                         80                        78                        51                         46                        53                        48
Florimark TraceCert                           36                        33                        44                         50                        57                        110
MPS-Florimark Production            56                        40                        35                         28                        29                        34
Florimark Good Trade Practice     29                        24                        29                         35                        48                        88
MPS-Florimark Trade                        20                        16                        17                         17                        18                        42
MPS-Good Practice Auction          9                          11                        11                         10                        10                        3
MPS-QualiTree                                    11                        8                           8                           5                          3                           1
MPS-Fruit & Vegetables (v1)          38                        38                        1                                                                                     0
MPS-Packers                                        3                          3                           2                           1                                                       0
Natuurlijke potgrond                       0                          0                           0                           1                          1                           0
Totaal                                                       664                      582                      545                       597                      720                      919



Introductie van nieuwe topklasse MPS-A+
Vanuit de markt groeit de behoefte aan een certificeringsni-
veau dat MPS-A overstijgt. Deze vraag is onder andere
afkomstig van telers, die reeds in het bezit zijn van een MPS-
certificaat. Aangezien de groep MPS-A kwekers steeds groter
wordt, is deze groep op zoek naar mogelijkheden om zich
verder te onderscheiden. MPS heeft hierop ingespeeld met de
introductie van MPS-A+, een nieuwe topklasse on top of het
bestaande MPS-ABC certificeringspalet. Sinds 1 april 2015
kunnen telers MPS-A+ gecertificeerd worden. Om voor dit
certificaat in aanmerking te komen moeten telers minimaal 
90 punten scoren. Dit is 20 punten meer dan nodig is voor
MPS-A. Eind 2015 zijn 325 Nederlandse bedrijven, die een 
MPS-certificaat voeren, in het bezit van MPA-A+. Hiervan is 
59% sierteler, 22% boomkweker, 15% bollenteler, 1% vasteplan-
tenkweker en 1% groente- of fruitteler. 

Lancering MPS-A Natural Protected en MPS-Trade portal
Naast MPS-A+ heeft MPS in 2015 MPS-A Natural Protected
geïntroduceerd. Het uitgangspunt om dit nieuwe certificaat te
behalen is het MPS-A(+) certificaat, gecombineerd met het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, die alleen in de
‘EKO-teelt’ zijn toegelaten (de zogenaamde SKAL-lijst).

Om te kunnen blijven voldoen aan de wens van de bloemen-
en plantensector om betrouwbare kwekersinformatie aan te
bieden, heeft MPS in 2015 het MPS-Trade portal gelanceerd. In
deze gebruiksvriendelijke applicatie kunnen handelaren per
kweker zien over welke certificaten hij beschikt. Handelaren
kunnen een 'favorieten'-groep aanmaken, zodat zij de
wijzigingen in certificering direct kunnen zien. 

Registratieprogramma volledig vernieuwd: MY-MPS
Door meer overzichtelijkheid en een logische invulmethode is
het voor de gebruiker eenvoudiger geworden om de
verbruiken te registeren voor MPS-ABC. MPS-ACTRES blijft het
onderliggende softwarepakket maar voor marketingdoel-
einden wordt met de naam MY-MPS gewerkt.
Alle registratiegedeeltes hebben nu een gebruikersvriendelijke
opmaak en de gemaakte invoerkeuzes worden onthouden.

Op de persoonlijke pagina van MY-MPS heeft de gebruiker in
één scherm een totaaloverzicht van de diensten die hij
afneemt. Daarnaast is er ook meer informatie te vinden over de
schema’s waarvoor de klant nog geen certificaat heeft behaald.
MPS zal zowel het portal als het registratieprogramma verder
door ontwikkelen in samenwerking en met de input van de
gebruikers.
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1e MPS-A+ uitreiking

in Duitsland.

1e MPS-Trade portal voor Chiel van der Kooij (links) van UNIVEG
uitgereikt door MPS’ Raymond Scheepens

MPS-A+ Nederland
per productgroep

Boomkwekerij
20% Snijbloemen

30%

Potplanten
29% Bollen

21%
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Pilot 'ProductProof' opmaat naar productgarantie
Mede in reactie op de steeds strengere eisen van retailers en
de voortdurende discussie over het effect van gewasbescher-
mingsmiddelen op de bijenpopulatie enerzijds en over het
gebruik van neonicotinoïden anderzijds, is de sector in 2015
een pilot gestart onder de naam 'ProductProof'. Deze
systematiek om aan te tonen dat bepaalde werkzame stoffen
niet zijn toegepast in de teelt van bloemen en planten, is door
MPS ontwikkeld in samenwerking met Royal FloraHolland en
de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijpro-
ducten (VGB). Waar de reguliere MPS-ABC certificering
betrekking heeft op bedrijfsniveau, is 'Product Proof' in feite de
opmaat naar een garantie op productniveau. De insteek is om
met behulp van een verplichte dagregistratie en onafhankelijke
monstername aan te tonen dat bepaalde werkzame stoffen
niet zijn gebruikt in de desbetreffende partij. De eerste
ervaringen binnen de pilot zijn positief. In 2016 wordt de pilot
verder opgeschaald. Een verdere uitrol richting de complete
sierteeltsector is voor de tweede helft van 2016 voorzien.

Aandeel certificering stijgt
Een van de resultaten van de groeiende aandacht voor duur-
zaamheid is dat het aandeel van gecertificeerde producten op
Royal FloraHolland al jaren achtereen stijgt. Van de totale omzet
van Royal FloraHolland werd in 2015 bijna 75% aangevoerd als 
gecertificeerd product. Na jaren van daling van het aantal
afgegeven MPS-ABC certificaten in Nederland als gevolg van
de crisis, schaalvergroting en bedrijfsbeëindigingen, was er in
2015 sprake van een trendbreuk. Ook in het buitenland is er
sprake van een gestage groei van het aantal afgegeven MPS-
certificaten. De verwachting is dat deze trendbreuk in 2016 zal
doorzetten, zowel nationaal als internationaal. Er wordt een
groei van 10% verwacht.
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Duurzaamheid binnen de eigen organisatie
Waar de certificeringsinspanningen van MPS op macroniveau
leiden tot een aantoonbare afname van het gebruik van
meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en water, spant
MPS zich ook op microniveau in om zo duurzaam mogelijk te
opereren. Zo is het afgelopen jaar een flinke digitaliseringsslag
gemaakt en is bijvoorbeeld overgestapt naar een systeem van
digitale facturering. Ook is de papieren nieuwsbrief vervangen
door een digitaal magazine, dat eenmaal per kwartier wordt
verspreid onder relaties. Daarnaast is het folderassortiment
afgebouwd en vervangen door één corporate brochure met
modulair insteeksysteem. Tijdens beurzen is gebruik gemaakt
van een stand, die voornamelijk bestond uit biobased
materialen. Het bestaande bedrijfswagenpark is deels
vervangen door elektrische auto's, waardoor het wagenpark
nu voor 50% bestaat uit elektrische auto's. Last but not least
heeft MPS, dankzij een nauwe samenwerking met het Kennis-
centrum Plantenstoffen en Bio Base Westland, biobased
briefpapier gerealiseerd, waarin vezels van tomatenstengels zijn
gebruikt. Directeur Theo de Groot van MPS heeft het eerste pak
biobased papier op 25 februari overhandigd aan staatssecre-
taris Sharon Dijksma van Economische Zaken. 

Staatsecretaris Dijksma van Economische
Zaken krijgt uit handen van Theo de Groot
het eerst pak tomatenvezelpapier.
Rechts op de foto Judith Zuiderwijk van
Bio Base Westland (Gemeente Westland).
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Follow up
Medewerkertevredenheidsonderzoek 2014

Eind 2014 heeft de MPS-Groep een medewerkertevredenheidsonderzoek laten uitvoeren.
Dit gaf een goed beeld van de mate van (on)tevredenheid van het personeel op de diverse
deelgebieden. Er waren echter toch onvoldoende aanknopingspunten om hier daadwerke-
lijk direct mee aan de slag te gaan.

Tijdlijn proces cultuuromslag
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Om de zaken die spelen concreet te maken zijn er sessies geor-
ganiseerd met als doel de verbeterpunten vanuit het MTO om
te zetten in actiepunten. Deze actiepunten betroffen punten
voor de directie, punten voor de groep en individuele
actiepunten.  
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Omzetten van verbeterpunten naar actiepunten
Uit de acties die geformuleerd zijn, blijkt dat veel medewerkers
verwachten een (grote) invloed uit te mogen oefenen op de
strategie, visie en missie en de verdere uitwerking hiervan. Men
wil allemaal voorin meesturen in de bus.  
De invloed is echter vaak beperkt tot de eigen afdeling.

Cultuuromslag
Vanwege de bovenstaande situatie is uiteindelijk door het
Kernteam besloten tot een –algemene, bredere- aanpak.
Hierbij wordt gekozen voor het structureren van de interne
communicatie en het werken aan een cultuuromslag. 
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Een groot aantal actiepunten wordt hiermee ondervangen. In
de Cultuuromslag zullen de kernwaarden uit de personele visie
verankerd worden. 
Dit zijn: 
•  Vrijheid
•  Vertrouwen
•  Verantwoordelijkheid
•  Verbondenheid
•  Ondernemend functioneren 

Per augustus 2015 is dit project extern uitbesteed.
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Twintigjarig bestaan MPS
Kleine stapjes voor een grote groep heeft meer effect dan grote stappen
voor een kleine groep

Vanaf de start is MPS erin geslaagd om transparantie te creëren
in de bedrijfsvoering van individuele partijen. Eén van de
grootste winsten van de afgelopen twee decennia is dat MPS
bewustwording onder kwekers heeft gecreëerd over het
gebruik van gewasbescherming, water, energie, meststoffen
en afval. Nog steeds kiezen steeds meer telers ervoor om 
MPS-ABC actief te gebruiken als een monitorinstrument, zowel
nationaal als internationaal.  

Van Milieu Programma Sierteelt naar More Profitable
Sustainability  
MPS zelf heeft natuurlijk ook een enorme ontwikkeling
doorgemaakt gedurende deze twee decennia. Mondialisering en
digitalisering zijn bijvoorbeeld slechts twee belangrijke thema's.
En waar MPS ooit gestart is, als Milieu Programma Sierteelt, is het
credo van MPS op een gegeven moment geworden: More
Profitable Sustainability. Met de opkomst van zowel eetbare
kruiden als van allerlei plukgroenten, die de consument - dankzij
concepten als 'Pluktomaatje' - steeds vaker zelf verbouwt, is het
werkterrein van MPS verbreed en heeft dit ook in de groentewe-
reld geleid tot een zekere transparantie. Het ligt dan ook in de lijn
der verwachting dat MPS-certificering de komende jaren ook in
de groentewereld een sterke groei zal doormaken. 

Kleine stapjes voor een grote groep 
Eén ding is de afgelopen 20 jaar wel duidelijk is geworden:
milieuwinst behaal je makkelijker met kleine stapjes voor een
grote groep dan met grote stappen voor een kleine groep.

In 2015 vierde MPS haar twintigjarig bestaan. Twintig jaar terug ontstaan als een
Westlandse filosofie op het milieu, is MPS in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een wereldwijd
toonaangevend certificeringssysteem dat in meer dan 44 landen wordt omarmd. 

MPS uitgebreid belicht in magazine van Royal FloraHolland
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Datzelfde is eigenlijk ook van toepassing op MPS zelf. Waar MPS
vanaf de start een voorspoedige groei heeft doorgemaakt,
noteert MPS ook in 2015 een groei van 5% in omzet bij een
positief financieel resultaat. 

Fraai full colour jubileummagzine 
Om het jubileum luister bij te zetten, heeft MPS een fraai full-
colour jubileummagazine uitgebracht, dat aan 5000 klanten in
binnen- en buitenland is verzonden. In het magazine is veel
plaats ingeruimd voor de achterban van MPS, de kwekers.
Daarnaast komen ook de andere schakels in de keten,
waaronder de handel, de retail en de consument uitgebreid
aan bod in het jubileummagazine. Duurzaamheid vormt

uiteraard de rode draad in deze goed ontvangen uitgave, die
is gedrukt op duurzaam papier, waarin vezels van Westlandse
tomatenstengels zijn verwerkt. 

Het eerste exemplaar van het jubileummagazine is op 17 juni
met een drone ingevlogen tijdens een bijeenkomst, waar
relaties en medewerkers werden bijgepraat over duurzame
ontwikkelingen binnen de versketen. Tijdens deze gelegenheid
nam Gerrit Ravensbergen, voorzitter van MPS, het eerste
exemplaar in ontvangst. Later op deze dag is met alle MPS-
medewerkers op feestelijke wijze stilgestaan bij het twintigjarig
bestaan, onder andere door middel van een rondvaart door de
Rotterdamse haven en een feestelijk diner. 
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Seminar ‘Shaping the Future of Floriculture’
MPS heeft het jubileumjaar op maandag 9 november afgesloten
met de organisatie van een spraakmakend seminar op de ss
Rotterdam. Het door Union Fleurs, VGB en MPS georganiseerde
seminar 'Shaping the Future of Floriculture' mocht zich met een
kleine 300 deelnemers verheugen in een ruime belangstelling
uit alle geledingen van de bloemen- en plantenketen, van telers
en handelsbedrijven tot retailers. Met het oog op het grote
aantal buitenlandse deelnemers was de voertaal van het
symposium Engels. Met als ondertitel 'Sustainability and
disruptive innovations: turning challenges into opportunities' is
er tijdens het seminar sectorbreed van gedachten gewisseld
over duurzaamheid en over de mogelijke impact van
disruptieve innovaties. 

Belang van duurzaamheid 
Sprekers Marcel van der Hoeven (CEO Van Dijk Flora), Rens
Buchwaldt (CFO FloraHolland), Alexander Zoern (CEO Blume2000)
en Daniel Velez (CEO Suasuque) gingen in hun presentaties onder
andere in op het belang van duurzaamheid en de rol van certifi-
cering hierbij. Daarnaast probeerden zij de vraag te beant-
woorden of, in navolging van de taxibranche (Uber) ook de
bloemen- en plantensector als gevolg van een disruptieve
innovatie compleet op zijn kop zou kunnen worden gezet.

Toekomst van certificering 
Theo de Groot van MPS drong in zijn presentatie aan op het
bieden van 100% transparantie als het gaat om het realiseren
van duurzaamheid. Daarnaast gaf hij een doorkijkje naar de
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toekomst van certificering. Hij maakte duidelijk dat, met de
beschikbaarheid van sensoren, drones, apps, the internet of
things en innovaties als Google Glass, het uitvoeren van
realtime audits op afstand steeds dichterbij komt. Gebruikma-
kend van geavanceerde technologieën, zullen we in de
toekomst steeds meer naar een datagestuurde, realtime
omgeving toe gaan. 

Open communicatie en maximale transparantie 
De belangrijkste conclusie van het seminar was dat alle
schakels binnen de keten van mening zijn dat het realiseren
van duurzaamheid en maximale transparantie een verantwoor-
delijkheid van de gehele keten is. Herman de Boon, voorzitter
van de VGB en van Union Fleurs sloot het seminar af met een
oproep tot samenwerking, ook in internationaal verband. Hij

riep alle aanwezigen op om te zorgen voor open communi-
catie en maximale transparantie en daarnaast een situatie te
creëren waarin relevante data gedeeld wordt.



MPS verlegt de grenzen
Bevordering duurzaam ondernemerschap in 44 landen

Daarnaast heeft MPS, met het oog op de sterk gegroeide afzet
van eetbare bloemen en planten, een certificeringsschema
MPS-Fruit & Vegetables gelanceerd. In de toekomst zal MPS zich
nog nadrukkelijker profileren binnen de voedingstuinbouw. 

Stijging MPS-ABC gecertificeerd areaal
Als gevolg van schaalvergroting en de economische crisis
neemt het totaal aantal deelnemers voor MPS-ABC reeds
enkele jaren af. Waar het aantal MPS ABC-certificaten in 2010
nog 3457 bedroeg, is dit aantal vijf jaar later gedaald naar 3030.
Een positieve ontwikkeling is dat in 2015 voor het eerst sinds
jaren een halt is toegeroepen aan de relatief sterke daling. In
2015 bedroeg deze daling wereldwijd slechts 1,5%. In 2014
bedroeg deze daling nog 9,5%. Opvallend is dat na jaren van
teruggang in 2015 een stijging is gerealiseerd van het aantal
MPS-ABC certificaten in Nederland. In 2015 bedroeg dit aantal
2055 ten opzichte van 2042 in 2014. Binnen Europa bedroeg
de groei van het aantal deelnemers 7%, terwijl het aantal

Nog sterker dan in voorgaande jaren heeft MPS in 2015 haar grenzen verlegd, zowel letterlijk
als figuurlijk. Nog nooit eerder was MPS in zoveel landen actief als het afgelopen jaar. Ook
in 2015 heeft MPS over de gehele wereld audits uitgevoerd en certificaten verleend. In meer
overdrachtelijke zin heeft MPS haar grenzen ook in andere opzichten verlegd, onder meer
door de introductie in diverse Europese landen van het consumentenlabel Fair Flowers Fair
Plants en de opstart van een pilot 'ProductProof' om in de toekomst productgaranties op
bloemen en planten mogelijk te maken. 
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Groeiende interesse voor MPS-ABC in Italië (links) en Turkije (rechts)



deelnemers buiten Europa met 20% is gedaald van 464 naar
374. Opvallende stijgers binnen Europa zijn Duitsland (+24%),
Spanje (+10%) en Turkije (+75%). Buiten Europa zetten Kenia
(+7%), de Verenigde Staten (+13%) en Tanzania (+50%) de toon
qua groeipercentages. Opvallend is de forse daling van Japan
(-48%) en Zimbabwe (-73%). Nieuwkomers zijn Zweden,
Marokko en Taiwan. Ondanks de overall daling van het aantal
deelnemers is er wederom sprake van een stijging van het
gecertificeerde areaal. Met een stijging van bijna 10% is

inmiddels bijna 32.000 hectare wereldwijd gecertificeerd. Deze
stijging komt voornamelijk op het conto van bestaande
deelnemers, die hun bedrijf uitbreiden. 

Groei overige certificaten
Waar het aantal afgegeven MPS-ABC certificaten in 2015 licht is
teruggelopen, heeft MPS in 2015 een groei weten te realiseren
bij de overige MPS-certificaten. Dit aantal is met maar liefst 28%
gestegen van 720 naar 919. Deze groei komt voor een belangrijk
deel op het conto van MPS-GAP. Het aantal certificaathouders
groeide in 2015 met 33% van 297 naar 394. Deze groei wordt
primair veroorzaakt door de handel, die in toenemende mate
MPS-GAP certificering verplicht stelt. Andere opvallende stijgers
zijn de certificaten Florimark Good Trade Practise (+83%) en
MPS-Florimark Trade (+133%). MPS-Socially Qualified noteerde
een kleine daling van 3%. Bijna tweederde van de groep 'overige
certificaten' heeft inmiddels betrekking op de certificaten MPS-
GAP en MPS-Socially Qualified. Beide certificaten hebben voor
een belangrijk deel of zelfs volledig betrekking op sociale
aspecten. Dit is exemplarisch voor het groeiend belang dat
wereldwijd wordt gehecht aan de sociale aspecten, die met de
productie samenhangen. Deze nieuwe focus maakt duidelijk
dat sociaal ondernemen steeds meer een integraal onderdeel
uitmaakt van duurzaam ondernemen. 
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Certificaat aan de muur, MPS-Florimark GTP voor

Angelique Visser van handelsbedrijf D. Visser en

zonen Snijbloemen en Planten BV in Aalsmeer.

MPS-ABC over de gehele wereld

                                                        Aantallen                 Areaal
Regio                                            2014        2015        2015
Totaal                                          3078        3030         31968,40
Nederland                                 2042        2055         14166,21
Europa                                        572           601           9800,32
Buiten Europa                          464           374           8001,87
- Afrika                                        145           143
- USA / Canada / Mexico       44             48
- Latijns Amerika                     71             72
- Azië                                           203           107

Ontwikkeling certificaten 2014 - 2015



Eetbare planten in opkomst
Het zelf kweken en oogsten van groenten is sterk in opkomst.
Jaarlijks wordt inmiddels voor circa vijftien miljoen euro aan
plukgroenten, kruiden, citrusplanten en Laurus nobilis
verhandeld bij Royal FloraHolland. Deze omzet stijgt jaarlijks
met circa 10%. Omdat eetbare bloemen en planten in de regel
verhandeld worden als sierteeltproducten, maar zijn bedoeld
voor consumptie, heeft Royal FloraHolland een aparte keur-
merkcode (S77) ingesteld voor deze productgroep. Ook MPS
heeft met de lancering van het certificeringsschema MPS-Fruit
& Vegetables ingespeeld op de groeiende belangstelling voor
eetbare bloemen en planten. Dit certificeringsniveau heeft vier
verschillende niveaus, variërend van MPS-Proof tot Vita Certa
Natural Protected. Dit laatste niveau is min of meer vergelijkbaar
met de eisen, die gesteld worden aan de EKO-teelt. Vanuit haar
sterke positie in de sierteeltsector zet MPS de komende jaren
breder in op het verwerven van een positie in de voedings -
tuinbouw. 
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Introductie MPS-Trade portal 
Op alle niveaus in de bedrijfskolom zoekt MPS naar diensten en
instrumenten om haar toegevoegde waarde te vergroten. Om
te kunnen blijven voldoen aan de wens van de bloemen- en
plantensector om betrouwbare kwekersinformatie aan te
bieden, heeft MPS in 2015 het MPS-Trade portal gelanceerd. In
deze gebruiksvriendelijke applicatie kunnen handelaren per
kweker zien over welke certificaten hij beschikt. Handelaren
kunnen een 'favorieten'-groep aanmaken, zodat zij de
wijzigingen in certificering direct kunnen zien. Met de introductie
van MPS-Trade portal speelt MPS in op de groeiende behoefte
aan convenience en transparantie binnen het handelskanaal.

Pilot 'ProductProof' opmaat naar productgarantie
Mede in reactie op de steeds strengere eisen van retailers en
de voortdurende discussie over het effect van gewasbescher-
mingsmiddelen op de bijenpopulatie enerzijds en over het
gebruik van neonicotinoïden anderzijds, is de sector in 2015
een pilot gestart onder de naam 'ProductProof'. Deze
systematiek om aan te tonen dat bepaalde werkzame stoffen
niet zijn toegepast in de teelt van bloemen en planten, is door
MPS ontwikkeld in samenwerking met Royal FloraHolland en
de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerij -
producten (VGB). Waar de reguliere MPS-ABC certificering
betrekking heeft op bedrijfsniveau, is 'Product Proof' in feite de
opmaat naar een garantie op productniveau. De insteek is om
met behulp van een verplichte dagregistratie en onafhankelijke
monstername aan te tonen dat bepaalde werkzame stoffen



niet zijn gebruikt in de desbetreffende partij. De eerste
ervaringen binnen de pilot zijn positief. In 2016 wordt de pilot
verder opgeschaald. Een verdere uitrol richting de complete
sierteeltsector is voor de tweede helft van 2016 voorzien.   

Uitbouw Fair Flowers Fair Plants 
Ook in 2015 heeft MPS een trekkersrol vervuld voor Fair Flowers
Fair Plants. Dit consumentenlabel wordt toegekend aan
bloemen en planten, afkomstig van kwekers die voldoen aan
de hoogste eisen op het gebied van milieu en personeel. Fair
Flowers Fair Plants is één van de eerste initiatieven, waarbij voor
de consument zichtbaar wordt gemaakt dat het om duurzaam
geproduceerde bloemen en planten waar dan ook ter wereld
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gaat. Online aanbieder Topbloemen.nl biedt vanaf medio
oktober acht verschillende duurzame boeketten aan onder het
Fair Flowers Fair Plants beschikbaar. Met de certificering van de
Amerikaanse snijgroenleverancier Mt. St Helens Evergreens is
het zelfs mogelijk geworden om boeketten samen te stellen,
die voor 100% bestaan uit Fair Flowers fair Plants gecertifi-
ceerde producten. In 2016 zal worden gewerkt aan het
opbouwen van een nog grotere bekendheid voor Fair Flowers
Fair Plants. 

Fair Flowers Fair Plants landelijke

dekking in Nederland.

Projectgroep ProductProof, samenwerking

tussen kwekers, handel en retail..



De toekomst van certificering
Pen en papier naar de achtergrond in audits

Inzoomend op de tuinbouwsector kan geconstateerd worden
dat deze sector, nog sterker dan nu het geval is, zal migreren
naar een bedrijfstak, die primair op data gestuurd wordt. Dat
geldt niet alleen voor zaken als productiviteit en kostenbeheer-
sing, maar is zeker ook van toepassing op het domein duur-
zaamheid.  

State-of-the-art technologie en hulpmiddelen 
Alhoewel het basisprincipe van dataverzameling door MPS in
de toekomst niet zal veranderen, zal MPS zich wel steeds vaker
van andere middelen gaan bedienen. De stand van de
technologie ontwikkelt zich snel. Als leidende partij op het
snijvlak van duurzaamheid en tuinbouw beoogt MPS, bij het
proces van datacollectie, gebruik te maken van state-of-the-art
technologie en hulpmiddelen. Nieuwe initiatieven worden

Het lijkt geen twijfel dat het belang van duurzaamheid in de toekomst alleen maar verder
zal groeien. Het ligt in de lijn van de verwachting dat er voor certificering een nog belang-
rijkere rol zal zijn weggelegd in het proces van het aantonen van duurzaamheid. 

door MPS dan ook nauwlettend in de gaten gehouden, opdat
in een vroegtijdig stadium het gesprek kan worden aangegaan
met partijen, die betrokken zijn bij perspectiefrijke projecten.
Voor MPS is het wel zeker dat in de toekomst het kladblok van
de auditor vervangen zal worden door andere hulpmiddelen.
Robotisering, automatisering en digitalisering zullen ook in de
wereld van certificering steeds belangrijker worden. 

Google Glass en PDA's
We zijn niet ver meer verwijderd van een tijdvak, waarin een
auditor bijvoorbeeld met een Google Glass achtige bril door
een kas loopt en zijn waarnemingen realtime mondeling
doorgeeft, waarna deze waarnemingen automatisch worden
gedigitaliseerd en opgeslagen. Ook de inzet van drones biedt
mogelijk interessante perspectieven, bijvoorbeeld bij het
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gedoseerd uitzetten van hommels in de kas of bij het doen van
een monstername. Maar ook het gebruik van PDA's om
genomen monsters direct te analyseren op de aanwezigheid
van bepaalde inhoudsstoffen, komt steeds dichterbij. 

Voortgaande digitalisering
Op het gebied van digitalisering heeft MPS de afgelopen jaren
al belangrijke stappen voorwaarts gezet. Op dit moment wordt
bijvoorbeeld gedacht aan de ontwikkeling van een MPS-app
voor telers, die zij kunnen gebruiken om gegevens op te slaan
en te raadplegen. Met dit soort ontwikkelingen wordt het proces
van registratie en gegevensuitwisseling eenvoudiger gemaakt.
Ook op het gebied van training en ontwikkeling heeft MPS -
onder de naam MPS-Academy - een traject in gang gezet om
alle mensen, die wereldwijd betrokken zijn bij MPS-certificering,
op een uniforme wijze op te leiden en te trainen. Hiermee draagt
de MPS-Academy uiteindelijk bij aan een proces van uniforme
certificering met ruimte voor een lokaal tintje.  

In de toekomst zal MPS zich nog nadrukkelijker als kennis-
partner in de tuinbouwsector profileren, met name op het
gebied van gewasbescherming en residu.  
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