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Liesbet Van Remoortere, laatstejaarsstudente aan de Katholieke Hogeschool der Kempen 

(KHK) te Geel volgde in het kader van haar opleiding MASTER in de Biowetenschappen: 

tuinbouwkunde, een stage bij het Centrum voor Landbouweconomie (CLE) in Brussel, onder 

leiding van ir. Nicole Taragola. Ze kreeg de opdracht om een studie te maken over het belang 

van kwaliteitssystemen in de azaleasector. Hiervoor werd een enquête afgenomen bij de 

azaleatelers, waarin o.a. gepeild werd naar hun mening over het betreffende onderwerp. Daar 

het Project Azaleakwaliteit (PAK) het enige kwaliteitssysteem voor azalea is, is vooral naar 

de mening van dit project gevraagd. Zowel PAK-leden als niet-PAK-leden werden hiervoor 

ondervraagd. Op die manier kon nagegaan worden of er een verschillend profiel is tussen 

leden en niet-leden. Daarnaast zijn algemene vragen over de sector aan bod gekomen. In dit 

artikel worden de werkwijze en de belangrijkste conclusies van de enquête besproken. 

 

Afnemen van de enquête 

In het totaal werden er 50 enquêtes uitgedeeld, waarvan 25 aan PAK-leden en 25 aan niet-

PAK-leden. 19 PAK-leden en 19 niet-PAK-leden hebben hun antwoord teruggezonden. Het 

responspercentage bedraagt dus 76 %.  

  

Vragenlijst 

De vragenlijst bestond uit open en gesloten vragen. Bij de gesloten vragen werden de 

antwoordmogelijkheden op voorhand vastgelegd. 

 

Er werden aparte enquêtes opgesteld voor PAK- en niet-PAK-leden. Sommige delen van de 

vragenlijst waren echter zowel voor leden als niet-leden hetzelfde. Andere delen waren 

verschillend voor leden of niet-leden.  

 

Enquêteresultaten 

In het eerste deel ‘Beschrijving van het bedrijf’, worden persoonlijke karakteristieken zoals 

o.a. de leeftijd en het diploma van de bedrijfsleider gevraagd. Verder worden een aantal 

bedrijfsgegevens opgevraagd zoals de rechtspersoonlijkheid en de cultuuroppervlakte. Als 

laatste onder dit deel wordt gepeild naar enkele communicatieve karakteristieken van de 

bedrijfsleider, waaronder het gebruik van voorlichting, VMS-MPS lid,…De bedoeling van dit 

deel was een vergelijking te maken tussen PAK-leden en niet-PAK-leden. Op basis van de 

innovatiediffusietheorie van Rogers werden een aantal hypothesen geformuleerd betreffende 

het verband tussen deze karakteristieken en het al dan niet lid zijn van het PAK. De resultaten 

van het onderzoek wijzen niet op statistisch aan te tonen verschillen tussen beide groepen. 

Hierdoor kunnen de vooropgestelde hypothesen niet worden bevestigd. Dit kan te wijten zijn 

aan het kleine aantal ondervraagden, maar het is ook mogelijk dat PAK-leden en niet-PAK-

leden op voorgaande karakteristieken niet verschillen. 

 

In het deel ‘Azaleasector’ wordt nagegaan wat volgens de telers de sterke en zwakke punten, 

bedreigingen en kansen van de sector zijn. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een SWOT-

analyse. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threaths.  

 



De ‘lange bloei’ en een ‘lange houdbaarheid’ van de azalea en ‘het feit dat azalea 

voornamelijk in het Gentse wordt geteeld’ wordt door de geënquêteerden als voornaamste 

sterkte van de sector (en van het product) aanzien. In mindere mate is ‘de Belgische kwaliteit 

van de azalea’s’ als antwoord gegeven.  

 

De ondervraagden vinden dat het ‘verouderde imago’ het zwakste punt van het product is. In 

iets mindere mate wordt ‘de overproductie’ vermeld. Als derde belangrijkste zwakte wordt 

‘het vele onderhoud van de azalea voor de consument’ aangehaald. Ook het ‘individualisme 

van de teler’ blijkt volgens sommige ondervraagden een zwak punt voor de sector te zijn.  

 

Het sterke punt ‘Belgische kwaliteit van de azalea’s’ wordt ook als kans aanzien. Dit moet 

zeker in ere gehouden worden of mag nog verbeteren. In de toekomst moet meer aandacht 

geschonken worden aan ‘reclame, promotie en presentatie’ van de azalea. Verder vindt men 

dat ‘grootschalige bedrijven’ een kans maken in de toekomst.  

 

De voornaamste twee zwakke punten van de azalea, namelijk het ‘verouderde imago’ en de 

‘overproductie’ worden beiden ook als grootste bedreiging aanzien. Het ‘veranderende 

consumentengedrag’ komt op de derde plaats.  

 

Daarnaast proberen we in het deel ‘Azaleasector’ te weten te komen welke factoren volgens 

de teler een meerwaarde geven aan de Belgische azalea. Volgens de telers zou in de eerste 

plaats de ‘kwaliteit’ de Belgische azalea een meerwaarde geven. 80,6 % geeft deze factor op 

als een ‘zeer hoge meerwaarde’. In mindere mate wordt ‘imago’ als meerwaarde aanzien. 44,4 

% geeft deze factor een ‘hoge meerwaarde’. Andere factoren en resultaten zijn te zien in 

figuren 1 en 2. Bij deze vraag moet opgemerkt worden dat de factor ‘herkomst’ op twee 

manieren geïnterpreteerd kan worden. Herkomst kan zijn ‘land van oorsprong’, zoals wij de 

vraag bedoelden maar herkomst kan ook als ‘teler’ gezien worden. Van de ondervraagde 

telers kunnen er enkele deze foute interpretatie gemaakt hebben. 
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Figuur 1 Factoren die leiden tot een meerwaarde van de Belgische azaleasector volgens de 

ondervraagden (1) 
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Figuur 2 Factoren die leiden tot een meerwaarde van de Belgische azaleasector volgens de 

ondervraagden (2) 

 

Ook de mening over het Belgische azalea assortiment werd gevraagd. 

Bij deze peiling scoort elk van de volgende factoren, nl. samenstelling, evolutie, omvang, 

beschikbaarheid en kwaliteit, vrij goed. 

 

Eveneens werd gevraagd naar oorzaken van een eventuele crisis in de sector en naar 

oplossingen voor deze crisis. De antwoorden op beide vragen komen overeen met de 

antwoorden op de SWOT-analyse. De drie voornaamste bedreigingen worden ook als oorzaak 

van een crisis opgegeven. De ‘overproductie’ wordt als grootste oorzaak aanzien. Daarna 

volgt het ‘veranderende consumentengedrag’. Het ‘verouderde imago van de plant’ wordt als 

derde oorzaak aanschouwd. De voornaamste oplossing voor een crisis namelijk ‘productie 

laten dalen’, loopt gelijk met de voornaamste oorzaak, namelijk ‘overproductie’. ‘Meer 

afgewerkte producten leveren met een nog betere kwaliteit’ wordt het tweede meest vermeld 

gevolgd door het ‘stimuleren van verbruik’ o.a. door reclame en promotie.  

 

Met het deel ‘Labels in de azaleasector’ willen we peilen naar de mening van de telers over 

labels en merken in het algemeen. Er wordt gevraagd of er met een eigen label wordt gewerkt, 

of een label/merk en oorsprongslabel nodig is en of azalea’s traceerbaar moeten zijn. De 

resultaten maken een vergelijking tussen PAK-leden en niet-PAK-leden 

 

De voornaamste reden om een label/merk voor de azalea te hebben is zowel voor leden als 

voor niet-leden dezelfde. ‘Met een label/merk kan men meer bekendheid krijgen’, ‘het kan 

voor een imagoverbetering zorgen’, ‘het geeft een meerwaarde’ en ‘het geeft herkenbaarheid 

aan de consument’. Als voornaamste reden om geen label te hebben geven leden en niet-leden 

eveneens hetzelfde antwoord. Zo vindt men namelijk ‘dat de consument er niets aan heeft’. 

 



 

 

Eveneens werd er gevraagd waarom traceerbaarheid bij azalea’s al dan niet nodig is. Slechts 

23,5 % van de niet-leden gaat akkoord met de traceerbaarheid van azalea’s tot bij de 

consument. Eén vierde van deze 23,5 % vindt dat daardoor ‘marktkennis kan opgedaan 

worden’ en dat de ‘problemen duidelijk worden’. Van de 50 % ja-antwoorders bij de leden 

gaf nog eens de helft de vorige reden i.v.m marktkennis op. Traceerbaarheid is voor niet-leden 

niet nodig omdat ‘’azalea geen voedingsproduct’ is. Leden, waarvoor traceerbaarheid niet 

nodig is, vinden dat de ‘keten te lang is’ om dit waar te maken en dat zij ‘onterecht 

verantwoordelijk gaan gesteld worden voor fouten in die lange keten’. 

 

Als laatste onder deze vragen is eens gepeild of men vindt of een oorsprongcertificaat de 

bekendheid van de Belgische azalea kan verhogen. Niet-leden vinden dat een 

oorsprongscertificaat de bekendheid kan verhogen, omdat de consument het ‘product beter 

herkent’ en de ‘associatie maakt met België’. PAK-leden zien voornamelijk de 

‘imagoverbetering’, die men daarmee kan bereiken als voornaamste reden om het wel te doen. 

Knelpunten voor niet-leden zijn dat ‘azalea geen afgewerkt product is’, dat ‘kwaliteit er moet 

zijn’, anders heeft het geen zin. Dat de ‘consument er niets aan heeft’ en dat ‘kwaliteit 

zichzelf verkoopt’ vinden zowel niet-PAK-leden als PAK-leden redenen om geen 

oorsprongscertificaat in te voeren. 

 

Onder ‘Het PAK-label’ worden voor PAK-leden algemene vragen gesteld over het project. 

Zo werd gevraagd naar de motivatie, wat men vindt over de begeleiding, de registratie en de 

controle.  

 

Twee belangrijke redenen verklaren de motivatie van deelname aan het PAK. 63,2 % van de 

ondervraagden nam deel aan het initiatief ‘om kwaliteitsbewuster te worden’. Daarnaast gaf 

men, ‘kennis uitwisselen met collega’s en bedrijfsbezoeken bij collega’s’, op als tweede 

belangrijkste reden. Andere redenen die aangegeven zijn vindt men in tabel 1. Het totaal is 

meer dan 100 % omdat sommige telers meer dan één reden opgegeven hebben als antwoord.  

 

Tabel 1 De motivatie voor deelname aan het PAK 

Om kwaliteit te verbeteren, 

kwaliteitsbewuster te worden 

63,2 % 

Kennis uitwisselen met collega’s, 

bedrijfsbezoeken 

26,3 % 

Herkenbaarheid 21,1 % 

Om het imago te bevorderen 5,3 % 

Op vraag van de klant 5,3 % 

Zelfmotivatie verhogen 5,3 % 

Andere 5,3 % 

 

Over de begeleiding, registratie en controle zijn de meeste leden tevreden. Ook een algemene 

evaluatie over het initiatief komt aan bod. Zoals men kan zien in figuur 3 antwoorden de 

meeste ondervraagde PAK-leden, nl. 41 %, hier ‘neutraal’ op. Daarop volgt ‘redelijk 

tevreden’ met 32 % en 16 % is ‘heel tevreden’. 11 % is ‘eerder niet tevreden’. Niemand heeft 

op de schaal ‘helemaal niet tevreden’ aangeduid. 
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Figuur 3 Tevredenheid over de PAK deelname 

 

Niet-PAK-leden kregen de vraag of ze ooit lid waren van het PAK en waarom ze gestopt zijn 

of geen lid zijn. Bij deze vraag zijn mogelijke redenen voor stopzetting opgesomd. Naast deze 

redenen konden de telers aanduiden op een schaal van 1 tot en met 5 in welke mate de 

redenen voor hen van belang zijn. 

 

Vrijwel iedereen van de ondervraagde niet-leden kent het PAK. Deze reden is dus ‘van geen 

belang’ alsook ‘technische obstakels’, ‘gebrek aan technische kennis’, ‘gebrek aan tijd’, ‘geen 

bedrijfsopvolger’, ‘azalea is niet mijn hoofdteelt’ worden niet aanzien als reden om niet deel 

te nemen. De reden ‘te veel afhankelijk van wat de handel oplegt’ is voor de meeste ‘van geen 

belang’ of ‘neutraal’. De meningen over de reden ‘te veel administratie’ zijn verdeeld. 

‘Hogere kosten’ is voor sommige ‘van geen belang’ en voor andere ‘van zeer groot belang’. 

Een ‘gebrekkige samenwerking’ wordt door velen gezien als een reden die ‘geen belang’ 

heeft, maar wordt door een 30 % ook aanzien als een reden die ‘van zeer groot belang’ is. 

‘Gebrek aan afzetmogelijkheden’ is een belangrijkere reden om niet deel te nemen. De ‘grote 

reden’ waarom men geen lid is, is ‘het niet verkrijgen van een meerprijs’. Meer dan 90 % vind 

dat deze reden‘van zeer groot belang’ is. 

 

Als laatste wordt de visie gevraagd van de teler op een aantal stellingen over het PAK-label. 

Hierbij kan de teler door middel van een 5-puntenschaal, gaande van ‘helemaal niet akkoord’ 

tot ‘helemaal akkoord’ zijn mening weergeven. Dit laatste deel wordt ook aan de niet-PAK-

leden gevraagd. We willen hierbij nagaan of leden en niet-leden hier verschillend op 

antwoorden. In dit deel zijn wel statistische verschillen gevonden tussen de meningen van 

beide groepen.  

 

Zo is er een significant verschil over de stellingen ‘het PAK-label bevordert het imago van het 

bedrijf’ en ‘het PAK-label bevordert de kwaliteit van het eindproduct’. De PAK-leden gaan 

‘meer akkoord’ met beide stellingen dan de niet-PAK-leden. De niet-PAK-leden gaan zelfs 

met deze stellingen ‘niet akkoord’. Dit is te zien in figuur 4. De 5-puntenschaal is op deze 

figuur terug te vinden. 1 staat voor ‘helemaal niet akkoord’, 2 staat voor ‘niet akkoord’, 3 is 

‘neutraal’, 4 is ‘akkoord’ en 5 is ‘helemaal akkoord’.  
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Figuur 4 Het PAK-label bevordert … 

 

Bij figuur 5 is er enkel een significant verschil bij de stelling ‘het PAK-label verhoogt de 

productiekosten’. Het zijn de niet-PAK-leden die hierover ‘neutraal’ zijn. De PAK-leden gaan 

eerder ‘niet akkoord’.  
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Figuur 5 Het PAK-label …. 

 

 

 

 

 



In de laatste figuur 6 is er een significant verschil tussen leden en niet-leden bij volgende 

stelling: ‘als men PAK-normen wil volgen, moet men over meer vakmanschap beschikken’. 

Bij deze stelling zijn niet-PAK-leden ‘minder akkoord’ dan de leden. Deze laatste zijn eerder 

‘neutraal’. Ook bij de stelling ‘als men PAK-normen wil volgen, moet men te veel tijd 

vrijmaken voor administratie’ is er een significant verschil. PAK-leden gaan hier vrijwel ‘niet 

mee akkoord’. De waarde is namelijk kleiner dan 3. De niet-PAK-leden zijn ‘neutraal’ over 

deze stelling.  
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Figuur 6 Als men de PAK-normen wil volgen moet men … 

 

Besluit 

 

Een belangrijke onderzoeksvraag in het eindwerk is te weten of PAK-leden al dan niet over 

andere bedrijfsleiders- en bedrijfskenmerken beschikken dan niet-PAK-leden. Hierover 

werden een aantal stellingen geformuleerd die gebaseerd zijn op de innovatiediffusietheorie 

van Rogers. De resultaten van het onderzoek wijzen niet op statistisch aan te tonen verschillen 

tussen beide groepen. In het laatste deel zijn wel statistische verschillen gevonden tussen 

beide groepen. In dit deel werd gevraagd in welke mate men akkoord ging met een aantal 

stellingen.  

 

Er werd geen verschil bekomen voor de stelling ‘het PAK-label bevordert het krijgen van een 

hogere prijs’ aangezien beide groepen hiermee weinig akkoord gaan. Deze reden is voor niet-

leden ook ‘de’ grote reden waarom men geen lid is. Ook leden geven als ontevreden factor op 

dat er ‘geen meerprijs bekomen wordt voor het product’. Als belangrijkste reden voor de 

tevredenheid kwam naar voor dat het PAK ‘extra motivatie’ geeft en dat het PAK ‘het 

mogelijk maakt om met andere telers te overleggen’. De meeste leden zijn tevreden over de 

begeleiding, registratie en controle van het PAK. 

 

 


