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vakblad voor de ondernemende en creatieve bloemist

Succesvol blijven
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EEN HELDER
ZICHT OP JE
TOEKOMST!

Van De Telegraaf tot het Algemeen Dagblad en Nu.nl; allemaal berichtten ze dit voorjaar over
de omzetstijging bij bloemisten. Mooie promotie voor de branche natuurlijk en ik ben blij dat de
consument weer meer uitgeeft aan bloemen en planten.
Toch is het zaak om alert te blijven als bloemist. Want de concurrenten – supermarkten,
tuincentra en spelers als Bloomon – zitten niet stil. Bovendien verandert de winkelstraat
en het koopgedrag van consumenten snel. Om mooie rendementen te blijven realiseren,
moeten we inspelen op die veranderingen en ook nieuwe generaties aan ons binden.
John Thijert
info@vbw.nu

VBW-ONDERNEMERSCONGRES

Tijdens het VBW-ondernemerscongres op 21 juni ontdek je hoe je dat doet.
Tijdens dat congres hoor je ook meer over het nieuwe ondersteuningsplan van VBW. Met een scan
van jouw bedrijf en een analyse van consumenten in de omgeving van jouw winkel, sta je straks als
bloemist nog sterker. Mis het congres dus niet, laat je inspireren en doe kennis op die cruciaal is
om succesvol te blijven met jouw winkel.
Met vriendelijke groet,
John Thijert, voorzitter VBW
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Hoe ontwikkelt de winkelstraat zich in de komende jaren? Hoe verandert
het koopgedrag van jouw klanten? En welke online kansen liggen er
voor bloemisten?

Maak kans
op een
gloednieuwe
Renault
De fysieke winkelstraat blijft
zeker bestaan en daarom
geeft VBW tijdens het congres

Het antwoord op deze en andere vragen

daarbij? Tussendoor is er natuurlijk de

een gloednieuwe bedrijfsauto weg! Om in te

krijg je tijdens het VBW-ondernemerscon-

gelegenheid om kennis en ideeën uit te

kopen, om service te verlenen, om orders

gres op 21 juni in Veenendaal. Tijdens het

wisselen met collega’s, sectorgenoten en

van klanten, ook online-klanten, te kunnen

congres duik je in de wereld van ‘clicks en

docenten en leerlingen van de Bloemis-

bezorgen en nog veel meer. Wil je kans ma-

bricks’ en ontdek je hoe online en offline

tenacademie. Je gaat boordevol kennis,

ken op deze zeer goed uitgeruste Renault

elkaar kunnen versterken in jouw winkel.

inspiratie en praktische tips naar huis.

bedrijfsauto, inclusief gratis verzekering

Topsprekers nemen je mee in de verschil-

Klaar om jouw winkel slim en succesvol

(eerste jaar)? Kom naar het VBW-onderne-

len in koopgedrag tussen bestaande en

te positioneren in een sterk veranderende

merscongres en ding gratis mee naar deze

nieuwe kopers, prijs- en kwaliteitkopers,

markt. Deelname is gratis en je kunt je

fantastische prijs.

jongeren en ouderen. We staan stil bij het

ook last-minute nog aanmelden. Dat kan

maken van keuzes: bij welke (type) bloe-

via vbwbloemistencongres.nu

misten wil de consument in de toekomst
kopen en welke keuzes en kansen horen

Lees verder >
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Een bloemistenEen overzicht van de sprekers:

drag. En niet onbelangrijk: hij vertelt
hoe je die kopers kunt beïnvloeden om

1 Hans van Tellingen

panel, bestaande uit

1

6 bloemisten, delen hun

meer geld te besteden in jouw winkel.

ondernemerservaringen

Stenen winkels verdwijnen niet. Integendeel. Er komen zelfs nieuwe bij. Dat is

4 Pieter de Rijk

de overtuiging van Hans van Tellingen,

Minstens zo belangrijk als dat

directeur-eigenaar van marktonder-

mooie boeket? Dat is de glim-

zoeksbureau Strabo en auteur van #Wat-

lach waarmee je ‘m verkoopt.

NouEindeVanWinkels. Want we willen

En de klik die je met jouw klan-

nu eenmaal blijven beleven, ervaren en

ten maakt. Pieter de Rijk is de man

ontmoeten. En dat lukt niet online, mer-

die daar alles van weet. Hij vertelt je

ken zelfs webgiganten als Coolblue en

op inspirerende wijze over gastblijheid

Amazon die nu fysieke winkels openen.

en klanthousiasme. Na afloop weet je

Trouwens: ketens als Primark en Action

hoe jij ervoor kunt zorgen dat een bezoek

hébben niet eens een webshop en zijn

aan jouw winkel voor klanten voelt als

toch razend succesvol. Een tegendraadse

een feestje.

menten te verleiden in de komende jaren.

2 Peter Nieland

"Op een gemiddelde
zaterdag hebben
2

Alice van Beest
Van Beest Bloemen en Planten

4

Programma

per minuut."

concurrent, maar
wees alert en flexibel

13.00 -14.00 uur Inloop

14.00 - 15.30 uur: Programma deel 1 "De Nieuwe winkelstraat"
- Opening en welkom
- “Feiten en fabels in de detailhandel” door Peter Nieland van Locatus

komt? Daar weten ze alles van bij Locatus,

- “Wat nou einde van de fysieke winkel” door Hans van Tellingen van Strabo

marktleider op het gebied van retailinfor15.30 – 16.00 uur: Pauze

mee langs de trends in binnen- en bui16.00 - 17.30 uur: Programma deel 2
- “De consument van bloemen en planten in de nieuwe winkelstraat”

door fabels heen en vertelt hoe in

Ton Hendriks

Machiel Bekker

Hendriks Bloemen

Machiel Bekker Bloem en Interieur

"Ik ben geen

"Het gaat om de beleving
van de klant! Wij laten
onze klanten beleven
wat een vakbloemist
te bieden heeft."

succesvol ondernemer
en hoop het nooit
te worden!"

door Fred van der Hoeven (Royal FloraHolland)

zijn ogen de nieuwe winkelstraat eruit

“Onze klant is

al keuzes hebben gemaakt

wereld van passantenstromen, omzet-

- “Niet kiezen is verliezen”, belang van segmentatie en positionering

potentie en andere strategische

belangrijker dan

door VBW

locatieinformatie.

Thomas
Vloedgraven
Vloedgraven Bloemen en Wonen

- “De bloemist in de nieuwe winkelstraat”, m.m.v. 6 bloemisten die

gaat zien. Een boeiende reis door de

3 Fred van der Hoeven

we 2 klanten

“Focus je niet op je

in Nederland het goed doen en hoe dat

tenland. Hij presenteert je de feiten, prikt

op het congres!

De Bloemenhof

in klantenwensen.”

Welke winkelstraten en winkelcentra

matie. Directeur Peter Nieland neemt je

Pieter Straathof

3

en inspirerende visie op clicks, bricks en
wat je moet doen om ook jonge consu-

VOOR
EEN HELDER
ZICHT OP JE
TOEKOMST!

pauze houden.”

17.30- 19.00 uur: Pauze met walking diner

Als je inzoomt op bloemen- en plantenkopers, wat zie je dan? Dat vertelt Fred van

19.00 - 20.00 uur: Programma deel 3

der Hoeven je tijdens het VBW-onderne-

"Gastblijheid" door Pieter de Rijk

merscongres. Van der Hoeven is business

Surprise en afsluiting

initiator bij Royal FloraHolland. Hij gaat in
op de huidige en toekomstige consumentengroepen, klantsegmenten en koopge-

4

Bloemist

20:00 uur: Borrel

Marcel van Dijk
Oogenlust

"Werk met goede
vakmensen, die jouw visie
uitdragen en waardevolle
contacten met
klanten leggen."
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DEZE BLOEMISTEN HEBBEN
ZICH AL AANGEMELD:

MELD JE
AAN OP

VBWBLOEMISTENCONGRES.NU

‘Behoefte aan tips die ons helpen focussen’
‘In bloemistenland is er altijd wel wat

focussen. Kijk, ik ben een vakidioot

nieuws onder de zon. Dus ben ik erg

en tegelijkertijd ben ik ook een

benieuwd. Ik vind het heel belangrijk

zakenvrouw. Er moet tenslotte

om up to date te blijven. Wat ik verwacht

geld verdiend worden.’

DEELNAME IS
GRATIS

‘Belangrijk om te weten wat er in het vak speelt’

te leren? Ik denk dat we als bloemisten

‘De inhoud van dit programma spreekt me

een congres van VBW Bloemistencongres

aan. Hoe maak je de goede combinatie

geweest en beide keren ben ik er door

behoefte hebben aan tips die ons helpen

Ingrid Cramer, Fleurettes C&D

tussen online en offline, netwerken met

geïnspireerd. In mijn zaak probeer ik ook

om ons op de goede dingen te blijven

(Nootdorp)

collega’s en bijblijven met alle actuele

vernieuwend bezig te zijn. Bijvoorbeeld door

ontwikkelingen. In dit vak is het belangrijk

de consument in de winkel te stimuleren door

om te weten wat er speelt en tijdens een

ook online te bestellen.’

congres als dit krijg je daar weer even
een goed idee bij. Ik ben nu twee keer op

Rodrique Vrolijk, Fleurtiek (Schiphol Plaza)

‘Enthousiasme van anderen prikkelt mij’
‘Ik ben ook op het vorige congres

dan even extra tijd voor vrijmaakt

geweest. Dat vond ik leuk en inspirerend.

door naar zo’n congres te gaan, geeft

Mensen en onderwerpen waar je vrolijk

je dat nog een extra zetje. Leuk en

van wordt. Het enthousiasme van anderen

gezellig ook om veel collega’s te zien.

‘Het thema van dit congres sprak me erg

je niet meer zonder online activiteiten

prikkelt mij ook altijd weer. Het thema

Ik heb er wel zin in.’

aan. Hoe combineer je clicks en bricks op

kan. Ik kan het niet hard maken in

‘Je moet als bloemist online zijn’

spreekt me bovendien erg aan. Als

een slimme manier? Ik ben zelf op mijn

cijfers, maar ik denk dat ongeveer

ondernemer ben je natuurlijk altijd wel

Monique van Hooren,

manier behoorlijk online actief. Onze web-

eenderde aan omzet zou missen als ik

met de toekomst bezig. Maar als je er

Decora (Nijmegen)

site en Facebookpagina zijn een online

niet online zichtbaar zou zijn..’

etalage en dragen bij aan onze naamsbe-

‘Voorbeelden die je kunt delen
met medewerkers’

Bloemist

Ron de Vries,

nog wel eens: moet ik me daar echt mee

Bloembinderij Ron de Vries

bezighouden? Ik ben ervan overtuigd dat

(Heerhugowaard)

“Ik werd vooral getriggerd doordat ik las

over. Je neemt altijd lessen mee van

dat Hans van Tellingen komt spreken. Ik

zo’n congres. Sprekers hebben vaak ook

‘Even op een heel andere manier met je vak bezig’

heb zijn boek gelezen. Eindelijk iemand

inspirerende voorbeelden. Die deel ik dan

‘Bricks en clicks. Dat vind ik een

heel andere manier met je vak bezig. En

die positief is over de winkelstraat. Ik ben

soms weer met mijn medewerkers tijdens

interessant thema. We zitten al jaren in

je leert niet alleen van degenen die op het

heel benieuwd naar hoe hij de toekomst

een teambespreking.”

het vak, maar je leert nog elke dag. We

podium staan, maar minstens zoveel van

hebben een fysieke winkel en zijn ook

je eigen collega’s.’

van de bloemist in de winkelstraat ziet.

6

kendheid. Van collega-bloemisten hoor ik

De ochtend van het congres werk ik nog

Ronald van Leeuwen,

online actief. Hoe je dat op een slimme

gewoon. Daarna neemt mijn team het

De Duinroos (Beverwijk)

manier combineert is boeiende materie.

Simone Scheepstra,

Op een congres als dit ben je even op een

Scheepstra Bloemen (Amsterdam)
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VBW

Heb jij de VBW
Waardecheques
al verzilverd?

‘Gebruik het om weg te geven’
‘Ik heb direct alle cheques verzilverd.

geven we weg. Die doen we ook bij

Kwestie van gewoon even doen.

cadeaubonnen. Dan heb je samen een

Zonde om te laten liggen toch? Het

leuk pakketje. Ook met de cheque voor

herfstbloemenpakket en de Plant-

Klanthousiasme-training ben ik blij.

Promotie-Kit vind ik zelf erg leuk. Ik

Binnenkort ga ik er met een van mijn

ga dit breed uitzetten in de winkel en

medewerksters naar toe. Zo’n training

Irene Antheunisse,

op Facebook. Ik ga in ieder geval een

zet je weer even op scherp. Tijdens de

Bloembinderij Irene (Waspik)

mooi boeket en een mooie plant met pot

training leer je de behoeftes van de

verloten. Dat levert altijd veel reacties

klant kennen, ontdek je hoe je er op een

de klant meer besteedt en met een

op. Ook de Mijn Bloemist-magazines

vriendelijke manier voor kunt zorgen dat

goed gevoel de deur uitloopt.’

‘Elke euro is er één’

kant-en-klaar is. Dat scheelt je veel tijd
en energie. De Mijn Bloemist-magazines

Volop belangstelling voor de nieuwe VBW Waardecheques. Honderden
VBW-leden hebben in de afgelopen maanden de cheques ingeleverd.
Niet gek als je bedenkt dat ze recht geven op maar liefst 1.313,50 euro
voordeel. Dat laat je toch niet liggen?

Nu gratis verkrijgbaar: ‘Mijn
Bloemist-bloemenvoeding’
Wil jij het jouw klanten nog gemakkelijker maken om te genieten van
een boeket? Dat kan! Vanaf heden is
namelijk de nieuwe ‘Mijn Bloemist-

Meer weten? Kijk voor alle cheques
en de voorwaarden op

De vijf meest ingeleverde

bloemenvoedingslijn’ verkrijgbaar. Met

vbw.nu/waardecheques. Je kunt daar

VBW Waardecheques tot dusverre

de vloeibare Express-sticks en Express-

ook direct en eenvoudig jouw cheques

1. Herfstbloemen-pakket

flesjes hoeven jouw klanten nooit meer

verzilveren.

(let op: vraag aan voor 1 september)
2. Plantpromotie-kit
(let op: vraag aan voor 3 juli)

stelen aan te snijden voor ze het boeket
op de vaas zetten. De nieuwe voedingslijn is ontwikkeld in samenwerking met

3. Training Klanthousiasme

Smithers-Oasis (OASIS® Floral- en

4. Mijn Bloemist-promotiepakketten

Floralife® products) en exclusief ver-

5. Mijn Bloemist-magazines

krijgbaar bij Alflora. Tegen
inlevering van de VBWwaardecheque krijg je een

‘De training Klanthousiasme had ik al een

delen we uit aan klanten. Dat vinden ze

keer gezien. Het leek me heel nuttig, maar

erg leuk. Ik hoop natuurlijk dat het ze

het is toch best een investering. Dankzij de

inspireert en triggert: dat wil ik ook. Zo kan

waardecheque kunnen we de training nu gratis

het magazine leiden tot extra omzet. De

volgen. Het lijkt me goed om weer een keer op

cheques voor het zakmes en de Floralife-

scherp gezet te worden en te zien hoe je op een

producten liggen in de auto. Die gebruik ik

vriendelijke manier extra kan verkopen. Elke

als ik weer een keer bij Alflora kom. Ook de

euro die dat oplevert is er toch weer één. Ik

korting op een tankbeurt heb ik verzilverd.

Anniek Siegers, Bloem & Cadeau

heb ook de Mijn Bloemist-promotiepakketten

Scheelt toch weer twintig euro. Zonde om

Boutique Anniek (Norg)

aangevraagd. Het is handig dat al het materiaal

te laten liggen toch?’

Overzicht VBW Waardecheques 2017
Waardecheque

Waarde

Gratis OASIS® ‘Swiss Style’ bloemistenzakmes
Gratis Mijn Bloemist - Floralife Express vloeibare sticks + consumentenflesjes
®

€ 5,00
€ 55,00

Gratis herfstbloemen-pakket

€ 100,00

Gratis ‘Plant-Promotie-Kit’

€ 100,00

Gratis jaarabonnement De Pook

€ 68,50

4 gratis Mijn Bloemist-promotiepakketten

€ 100,00

Gratis Mijn Bloemist-uitdeelmagazines

€ 400,00

Gratis Contractencheck

€ 100,00

Gratis training ‘Klanthousiasme’ voor 2 personen

€ 190,00

Gratis diensten van VBW Online
Korting op een tankbeurt

tot € 175,00
€ 20,00

OASIS ‘Swiss Style’ bloemistenzakmes

20% korting

Mijn Bloemist Floralife® Express vloeibare sticks + consumentenflesjes

20% korting

®

gratis introductiepakket.
Snel ophalen dus!

De VBW Waardecheques 2017 worden
mede mogelijk gemaakt door:

8
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VBW

Personeel

VBW wil dat
btw-convenant
oneindig wordt
VBW overlegt met de Belastingdienst
en het Ministerie van Financiën over
verlenging van het btw-convenant.
Insteek van de gesprekken is dat het
convenant een oneindige status krijgt.

branchespecifieke afspraken’, vertelt Marco
Maasse, algemeen directeur van VBW.

Materiaal voor leerlingen
Op verzoek van VBW onderzoekt de
Belastingdienst of ook het verstrekken van

langrijke uitgangspunten daarbij zijn wel:
• De te betalen premie hiervoor is voor
rekening van de werknemer, de werknemer betaalt dus;
• Het mag voor de werkgever niet leiden
tot bureacratische ballast, er moet een

VBW en AVV zullen
eerst moeten besluiten
of reparatie derde
WW-jaar wenselijk is.

“slim systeem” zijn om dit te organiseren, zodanig dat de werkgever er geen

ondergebracht bij een externe partij Raet

extra last van heeft;

(of een andere partij).

• Er mag geen precedentwerking van uit

•D
 eze externe partij int de premies en

materiaal aan bloemisten-in-opleiding

de btw-berekening bij samengestelde

kan worden opgenomen in het convenant.

producten. Denk bijvoorbeeld aan

‘In het kader van de Bloemistenacademie

plantenarrangementen (laag tarief) in

is afgesproken dat bloemisten materiaal

een pot (hoog tarief). De afspraken bieden

beschikbaar stellen voor stage- en

bloemisten administratief gemak en

schoolopdrachten. We vinden het belangrijk

Sociaal akkoord 2013

maken de controle eenvoudiger voor de

dat die kosten gezien worden als wat ze

In het Sociaal Akkoord (2013) is tussen

Belastingdienst. Het huidige convenant

zijn: als aftrekbare opleidingskosten. En

werkgevers- en werknemerspartijen

Hoe krijgt de private reparatie van

premie is de eerste 5 jaar uniform voor

loopt tot en met eind 2017.

dus niet als loon in natura, met het risico

afgesproken dat de maximale lengte van de

3e jaar WW straks vorm?

iedereen (dus gelijk %), daarna kunnen

op naheffingen. Door de huidige richtlijnen

WW-uitkering wordt teruggebracht naar 24

•A
 llereerst zullen sociale partners

er verschillen tussen sectoren worden

Positieve gesprekken

op dit gebied uit te werken en op te nemen

maanden. Het gat (van maximaal 14 maan-

(dus VBW en AVV) moeten besluiten

Als het convenant een oneindige status

in het convenant, krijgen bloemisten nog

den) wat hierdoor ontstaat (het derde jaar

of reparatie van een derde jaar WW

krijgt, worden de afspraken voortaan

meer zekerheid.’

WW) kan gerepareerd worden, maar is dan

gaan, de afspraak is echt alleen bedoeld

keert uit, op basis van informatie van het

voor uitvoering van het derde WW-jaar;

UWV. De premie wordt door werknemers

• De werking en uitvoering zal kritisch ge-

betaald uit het bruto loon (het netto-loon

ëvalueerd worden en waar nodig worden
bijgestuurd;

wordt dan dus lager).
• De WW-premie 2017 is 0,2% van het bruto
loon, oplopend tot 0,75% in 2022. De

wenselijk is.

toegepast.

Volgende stappen

wel voor rekening van de werknemers. Dit

•U
 itvoering kan alleen plaatsvinden o.b.v.

In juni gaat het Kabinet alle stappen zetten

gebeurt middels een uniforme premie (%

algemeen verbindend verklaring, dus

om de infrastructuur en wetgeving zo klaar

afgeschaft zou worden of als één van beide

Meer informatie

over de loonsom) die de werkgever inhoudt

geldend voor alle medewerkers in de

te maken, dat dit technisch kan worden

partijen daar goede redenen voor heeft.

Wil je weten wat het btw-convenant

op het loon en afdracht aan de overheid,

branche. Dit kan bij CAO, danwel eenma-

doorgevoerd. Het is in het najaar aan VBW

We hebben goede hoop dat we er samen

jou kan opleveren? Je vindt alle regels,

uitgevoerd via Raet.

lig via een andere avv-route.

en AVV om te komen tot een besluit of het

met de Belastingdienst en het ministerie

rekenvoorbeelden en een btw-

uitkomen. Het convenant wordt namelijk

calculator op vbw.nu/ondernemen/

Reparatie derde jaar WW?

nomen wordt en bij CAO wordt vastgelegd

dewerkers blijft, waarbij bij positief besluit

niet voor niets in de Belastingalmanak

btw/btw-convenant

Het is aan CAO-partijen om te besluiten het

en bekrachtigd, kan de uitvoering daarvan

de werknemers hiervoor de kosten zullen

derde jaar WW wel of niet te repareren. Be-

worden georganiseerd; dit kan worden

moeten betalen.

dan alleen nog als het lage btw-tarief

genoemd als een voorbeeld van goede

Bloemist

Een medewerker die in dienst is
van een werkgever is verzekerd
van een Werkloosheidsuitkering
(WW-uitkering) als het
dienstverband regulier eindigt. De
hoogte en lengte van deze WWuitkering is afhankelijk van omvang
en lengte van het dienstverband.
De maximale lengte van de WW
was 38 maanden. Werkgevers
betalen hiervoor een premie over
de loonsom.

Het btw-convenant bevat afspraken over

standaard verlengd. ‘Afwijken gebeurt

10

Aanpassing Werkloosheidswet (WW)

•A
 ls dit besluit door sociale partners ge-

derde jaar WW inderdaad ook voor de me-

| Bloemist
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Meer aandacht
voor preventie en
medewerkers krijgen
meer rechten en
inspraak

• De bedrijfsarts honoreert in beginsel

de nieuwe wet geldt een overgangsperi-

het verzoek om een second opinion;

ode van een jaar, zodat je de tijd hebt om

• De bedrijfsarts adviseert over
preventieve maatregelen;
• De bedrijfsarts meldt beroepsziekten

de daarin vastgelegde afspraken aan te
passen. Waarschijnlijk zul je actief door je
arbodienst worden benaderd om samen

aan het Nederlands Centrum voor

te kijken wat er voor jou verandert en hoe

Beroepsziekten.

daarmee contractueel en in de praktijk
het beste kan worden omgegaan.

De Inspectie SZW heeft ruimere
sanctioneringsmogelijkheden

VBW werkt op gebied van Arbo voor

onafhankelijke, bedrijfsarts. Met die

gekregen ten opzichte van werkgevers,

bloemisten nauw samen met het VBW-

second opinion kunnen de bedrijfsarts,

arbodiensten en bedrijfsartsen. De

Verzuimloket. We hebben niet alleen prima

je medewerker en jij als werkgever de

Inspectie SZW zal de aanwezigheid van

(prijs)afspraken gemaakt, maar ook door

vervolg-begeleiding bepalen.

het basiscontract gaan controleren en

de werkwijze gaat het verzuim aantoonbaar

mag werkgevers zonder basiscontract

naar beneden. Binnen de samenwerking

arbodienstverlening beboeten.

met het VBW-Verzuimloket is deze nieuwe

Ook wordt de betrokkenheid van mede-

wetgeving voorzien en geregeld.

werkers bij het maken van afspraken met
arbodiensten vergroot. De bedrijfsarts

Overgangsperiode

moet nauw gaan samenwerken met

Voor lopende contracten die afwijken van

Voor meer informatie zie www.vbw.nu.

de belanghebbende medewerkers, de
personeelsvertegenwoordiging en de
preventiemedewerker. De Ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging krijgt
het instemmingsrecht bij het benoemen
van de preventiemedewerker.

Gevolgen voor je contract met

Wat betekent het voor de bloemist?

Nieuwe Arbowet
per 1 juli 2017

de Arbodienst
De wetswijzigingen hebben gevolgen
voor het contract tussen werkgevers en
de arbodienst. Het wordt verplicht om
een ‘basiscontract arbodienstverlening’
tussen werkgever en arbodienst af te
sluiten. Daarin moet in ieder geval staan
hoe de arbodienstverleners de voor de
werkgever verplichte taken uitvoeren.
Bij de bedrijfsarts moet het contract
bijvoorbeeld specifiek ingaan op de
uitvoering van de volgende punten:
• De bedrijfsarts kan iedere werkplek

De Eerste Kamer heeft
ingestemd met de nieuwe
Arbowet. Er komt meer
aandacht voor preventie en
medewerkers krijgen meer
rechten en inspraak. De wet
gaat in op 1 juli 2017.

12

Bloemist

De belangrijkste wijzigingen

om uit eigen beweging langs

De wijzigingen zijn vooral gericht op

een bedrijfsarts te gaan via een

een betere preventie. De regering wil

arbeidsomstandighedenspreekuur;

beroepsziekten en arbeid gerelateerde
gezondheidsklachten zoveel mogelijk

•D
 e bedrijfsarts de gelegenheid krijgt om
elke werkplek te bezoeken;

bezoeken;
• De bedrijfsarts heeft een
klachtenprocedure;
• De bedrijfsarts moet nauw
samenwerken met de

•M
 edewerkers kunnen bij twijfel

belanghebbende medewerkers, de

een belangrijke rol. In het kort komt het

over de juistheid van het advies

personeelsvertegenwoordiging/OR

erop neer dat:

van de bedrijfsarts een second

en de preventiemedewerker;

• Medewerkers het recht krijgen

opinion aanvragen bij een andere,

voorkomen. De bedrijfsarts krijgt daarbij

| Bloemist
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Wel medewerkers
aannemen, maar er
niet aan vastzitten?
Dat wil je natuurlijk liever voorkomen

gaat werken als winkelmedewerker een

of zo lang mogelijk uitstellen.

verkoper noemen. De functie indeling vind

Absoluut, want het gaat om veel geld.

je in de CAO.

Daarom is het zaak om slim in te spelen op
deze wet.

Wat is het probleem?
Volgens de CAO heeft een verkoper/binder

Nieuw kabinet beslist
over compensatie
transitievergoeding
van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

De compensatieregeling voor de transitievergoeding staat tijdelijk in
de ijskast. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel van demissionair
minister Lodewijk Asscher op het laatste moment controversieel
verklaard. Dat betekent dat het nieuwe kabinet zich over het voorstel
moet buigen.

14

Ze moeten ervoor zorgen dat bloemisten
en andere werkgevers niet opgezadeld

Hoe doe je dat?

recht op een hoger salaris dan een win-

Sluit een eerste, tijdelijke arbeidsover-

kelmedewerker. Jouw medewerker kan

eenkomst af met een looptijd van zeven

daardoor een loonsverhoging claimen. En

maanden. Dat is het kortst mogelijke con-

als je iemand wilt ontslaan, zal een advo-

tract waarbij je een maand proeftijd mag

caat of rechtsbijstandsverzekeraar ook aan

afspreken. Je moet die proeftijd expliciet

de bel trekken waarom je de medewerker

opnemen in het contract, anders kan je er

altijd te weinig betaald hebt. Dat kan je met

niet op terugvallen.

maximaal vijf jaar terugwerkende kracht
duizenden euro’s kosten.

Als je daarna verder wilt?

Philip Vijfhuize

Je wilt een nieuwe medewerker
aannemen. Hoe pak je dat slim aan
en hoe voorkom je dat je straks veel
geld kwijt bent als iemand niet in
het team past, ziek wordt of als je
klanten wegblijven? Bedrijfsadviseur
Philip Vijfhuize legt uit.

worden met onredelijk hoge kosten als

Verleng dan het contract met nog eens

Ok, waar moeten we verder op letten?

zeven maanden. Veel bloemisten kiezen

Op de keuzemogelijkheden die werkne-

uit gemak voor een verlenging van een

mers wettelijk gezien hebben. Ze mogen

jaar, maar daardoor loop je meer risico.

je bijvoorbeeld vragen om het vakantiegeld

Je moet een medewerker namelijk langer

maandelijks uit te betalen. Dat is voor jou

doorbetalen als hij of zij ziek wordt.

als werkgever best aantrekkelijk, want zo
heb je in mei geen piek in je loonkosten.

En dat laatste tijdelijke contract?

Verder mogen ze 4 van hun 24 vrije dagen

Daarbij adviseer ik om te kiezen voor een

laten uitbetalen of juist ervoor kiezen om

looptijd van negen maanden. Na afloop

extra vrije dagen te kopen. Ik adviseer

van deze periode is de medewerker 23

bloemisten dan ook altijd om de cao door te

maanden in dienst. Je kunt dan zelf bepa-

lezen voor ze iemand aannemen, zodat je

len of je iemand in vaste dienst neemt, of

weet wat de rechten en plichten van mede-

dat je uit elkaar gaat. Als dat laatste het

werkers zijn.

ze noodgedwongen niet verder kunnen

Wat zegt de wet hierover?

geval is, hoef je geen transitievergoeding

met een werknemer. VBW en MKB

In de Wet Werk en Zekerheid is geregeld

te betalen.

Nederland blijven zich inzetten voor de

dat werknemers na drie opvolgende

compensatieregeling.

tijdelijke contracten of na twee jaar

Ok, dat klinkt niet al te moeilijk.

willen aannemen. Zo denkt hij mee over de

tijd een vast contract krijgen. Wil je

Nou, je bent er nog niet. Zorg dat je het

optimale personeelsverhouding en functie-

Philip Vijfhuize is bedrijfsadviseur. Hij staat
regelmatig bloemisten bij die personeel

Kern van Asschers wetsvoorstel is dat

worden om in de cao af te wijken van de

ondernemers compensatie krijgen voor de

transitievergoeding bij ontslag

Het onderwerp is een speerpunt tijdens de

vervolgens afscheid nemen van iemand

arbeidscontract zorgvuldig opstelt. Je

verdeling in jouw winkel, kan hij helpen bij

transitievergoeding als ze na langdurige

om bedrijfseconomische redenen.

gesprekken met de politieke partijen die

met een vast dienstverband? Dan moet

moet bijvoorbeeld nauwkeurig omschrij-

de selectie van kandidaten, het indelen van

ziekte het contract van een werknemer

VBW heeft samen met MKB Nederland

betrokken zijn bij de kabinetsformatie.

je hem of haar een transitievergoeding

ven wat de functie van een medewerker

de medewerkers in de juiste functie en het

beëindigen. Ook zou het mogelijk

intensief gelobbyd voor deze verbeteringen

meegeven.

is. Ik zie vaak dat bloemisten iemand die

opstellen van arbeidscontracten.

Bloemist
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stappen af te schaffen. Werknemers van
23 jaar en ouder hebben nu recht op een
volledig wettelijk minimumloon. Jongere
werknemers krijgen een vast percentage
van dit minimumloon.

Loon van werknemers
tussen de 18 en 21 jaar
gaat omhoog

Verhoging in stappen
De verhoging wordt niet in 1 keer

in twee stappen ingevoerd. Na een jaar

doorgevoerd, maar vindt plaats in stappen:

wordt gekeken naar de ontwikkeling in

Stap 1: Voor 18-, 19-, 20- en 21-jarigen

de arbeidsmarktpositie van jongeren

gaat het vaste percentage van het

tussen de 18 en 22 jaar. Wijkt die af

wettelijk minimumloon omhoog. Voor

van die van andere leeftijdsgroepen?

22-jarigen gaat dit naar 100%. Zij hebben

Dan neemt de overheid aanvullende

dan recht op een volledig wettelijk
minimumloon. Stap 1 gaat in per

Verhoging
minimumjeugdloon
In de afgelopen maanden heeft
het thema minimumjeugdloon
intensief op de lobby-agenda van
VBW gestaan. Helaas hebben onze
inspanningen samen met MKB
NL er niet in geresulteerd dat
verhoging van het minimumjeugdloon
voorkomen kon worden. Wat we wel
hebben kunnen bereiken is een goede
compensatieregeling, waardoor de
meeste kostenstijgingen gerepareerd
kunnen worden.
Overwegingen en besluit

• Het huidige minimumjeugdloon voor

in twee stappen dus het volledige

Stap 2: Voor 18-, 19-, 20-jarigen gaat

minimumloon gaan betalen. Voor

het vaste percentage van het wettelijk

werknemers die meer dan 1248

minimumloon verder omhoog. Voor

uur per kalenderjaar werken,

21-jarigen gaat dit naar 100%. Zij hebben

kunnen werkgevers een deel van de

dan recht op een volledig wettelijk

loonkostenstijging terugkrijgen.

minimumloon. Stap 2 gaat in per

Dit gaat via de compensatieregeling:

Ron Harmsen van de

1 juli 2019.

Lage-inkomensvoordeel (LIV). Vanaf

CAO Helpdesk

stap 1 geldt deze regeling alleen nog
Overgangsmaatregelen voor werkgevers
Werkgevers moeten meer loon gaan
betalen voor 18- tot en met 22-jarigen.

voor 22-jarigen. Vanaf stap 2 geldt dit
•W
 erkgevers die leerwerkplekken

ook voor 21-jarigen.
•W
 erkgevers moeten 18- tot en met

aanbieden hoeven het verhoogde

Dit leidt tot hogere loonkosten. En dit

21-jarigen meer minimumloon gaan

minimumjeugdloon niet te betalen

kan dan weer van invloed zijn op de

betalen. Zij kunnen een deel van hun

aan 18-, 19- en 20-jarigen. Ze

werkgelegenheid van jongeren. Die kan

loonkostenstijging terugkrijgen via de

moeten dit wel betalen aan 21- en

minder worden. De overheid heeft een

compensatieregeling: Tegemoetkoming

22-jarigen. Maar hiervoor kunnen

aantal maatregelen genomen om dit

verhoging minimumjeugdloon.

zij dan weer gebruikmaken van

zoveel mogelijk te voorkomen:

Vanaf stap 2 geldt deze regeling niet

de compensatieregeling: Lage-

• Werkgevers krijgen tijd om in te spelen

meer voor 21-jarigen. Voor hen kunnen

inkomensvoordeel (LIV). En zo een deel

op de nieuwe situatie. De plannen

werkgevers dan gebruikmaken van het

van hun loonkostenstijging terugkrijgen.

worden namelijk niet in één keer, maar

Lage-inkomensvoordeel (LIV).

21- en 22-jarigen past niet bij het

het 21 jaar is. Daarna moet het kind voor

uitgangspunt dat werknemers voor

Advies

zichzelf zorgen.

gelijke werkzaamheden een gelijk loon

De eerste stap gaat in op 1 juli

• Steeds meer jongeren van 21 en 22 jaar
wonen op zichzelf. En hebben meer

moeten krijgen.
21 jaar al recht op een volledig wettelijk

dezelfde leeftijd. Met meer loon kunnen

minimumloon.

zij makkelijker hun lasten dragen.
• Werkgevers belonen werknemers

De overheid heeft op grond hiervan

steeds meer op basis van opleiding

besloten dat het volledige wettelijk

en ervaring dan op basis van leeftijd.

minimumloon in plaats van vanaf 23 jaar

In een aantal cao’s is er al geen

gaat gelden voor werknemers van 21 jaar

jeugdloonschaal meer.

en ouder. En dat het loon van werknemers

minimumloon te laten gelden voor

diploma en gaan dan fulltime werken.

e

tussen de 18 en 21 jaar omhoog gaat.
De overheid heeft daarom besloten het
minimumjeugdloon vanaf 21 jaar in

aanstaande.Vraag je salarisadministrateur

Tabel: stappenplan minimumloon

• In veel landen hebben jongeren van

kosten dan thuiswonende jongeren van

• Veel jongeren hebben op hun 21 al een

Bloemist

1 juli 2017.

onderhoudsplicht voor hun kind totdat

Redenen voor de overheid om het
werknemers van 21 jaar en ouder zijn:

16

• Ouders hebben een wettelijke

maatregelen.
•W
 erkgevers moeten 21- en 22-jarigen

tot
1-7-2017

stap 1
1-7-2017

stap 2
1-7-2019

23 jaar en ouder

100%

100%

100%

22 jaar

85%

100%

100%

Leeftijd

21 jaar

72,5%

85%

100%

20 jaar

61,5%

70%

80%

19 jaar

52,5%

55%

60%

18 jaar

45,5%

47,5%

50%

17 jaar

39,5%

39,5%

39,5%

16 jaar

34,5%

34,5%

34,5%

15 jaar

30%

30%

30%

naar de bijzonderheden! Zorg via
de salaris-administratie ook dat de
beschikbare compensatie wordt geregeld.

Meer informatie
Vragen, advies nodig of de
cao-tekst nalezen? Kijk dan op
vbw.nl/cao of neem contact
op met de CAO-Helpdesk
(0318-52 75 68, keuze 1).

| Bloemist
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‘Ik zie het jaargesprek
nu als een kans’

Bedreigingen of juist kansen?

Hoe pak je het aan?

Bloemenabonnement:
doen of niet?

mule is juist dat mensen verrast worden

‘Houd het simpel. Het succes van de formet een boeket. Jij bepaalt de bloemkeuze, een paar groottes (15/25/35 euro of
20/25/30 euro bijvoorbeeld) en bezorg één,
twee of vier weken gratis. Wat jij uiteraard
bij de prijs ingecalculeerd hebt. Is de klant
niet thuis? Dan heb je bij Bloomon nog wel

Het is bij het maken van deze Bloemist nog te vroeg om uitspraken te doen
over het eerste half jaar, maar feit is dat de meeste bloemisten goede
resultaten behalen. Toch zijn er ook ontwikkelingen waar bloemisten
zich zorgen over maken, zoals Bloomon. Francesco de Haan van
Flow Accountants vertelt over hoe je bedreigingen ook kunt
zien als kansen.

Tientallen VBW-leden hebben
onlangs een workshop bijgewoond
over het houden van een jaargesprek.
Esther Rijpkema van Bloembinderij
Esther was erbij en deelt haar
ervaringen.
“In mei bestond onze winkel 25 jaar.
Jaargesprekken heb ik in die tijd nog nooit
gevoerd. We bespreken hier alles onder de
koffie of als je even één op één met elkaar

eens pech. Ook kunnen klanten bij hen
geen bezorgmoment kiezen. Daar maak
jij als lokale bloemist het verschil. Jij bent
veel flexibeler.’

Consumenten besteden
steeds minder tijd aan
boodschappen

werkt”, vertelt de bloemiste uit Noordwolde.

Kies alleen wat werkt
Esther zag dan ook een beetje op tegen het

‘Natuurlijk móét je helemaal niets. Wel

introduceren van jaargesprekken in haar

is het goed om te bedenken dat er vraag

bedrijf. “Het is best lastig om te moeten

naar is. Als je in jouw eigen directe

zeggen dat iets anders of beter moet. Zeker

omgeving in staat bent om op zo’n abon-

als je te maken hebt met medewerkers die

Recht op loonsverhoging

“Wij bloemisten gaan graag naar shows

nement-achtige wijze klanten aan je te

al jaren bij je werken. Daarom schoof ik het

Nog zo’n eye opener? “Als je geen

en demonstraties om inspiratie op te

binden, dan maak je van de bedreiging een

steeds een beetje voor me uit.”

jaargesprek voert, dan mag een

doen. Een workshop over jaargesprekken

kans. Of kies alleen wat jou aanspreekt.

medewerker ervan uitgaan dat hij of zij

spreekt misschien iets minder aan, maar

Bloomon kleedt boeketten leuk aan met

Doelen bereiken

goed presteert. Ze hebben dan volgens

is ontzettend nuttig. Je leert veel van de

een papieren (lees: duurzame) wikkel vol

Maar sinds de workshop is ze om. Het gaat

de cao ook automatisch recht op een

verhalen van collega-bloemisten en krijgt

ludieke verzorgingstips. Compleet met

er nu dan echt van komen. Dat komt mede

loonsverhoging. Dat wist ik echt niet.

ook volop voorbeelden uit de praktijk.”

bewaarkaartje met een wens of informatie

doordat haar blik op de gesprekken door de

Een extra reden om binnenkort de

workshop veranderd is. “Ik zie het nu meer

jaargesprekken in te plannen.”

elementen die je aanspreken en vertaal

net als Esther willen leren hoe je zo’n

Francesco: ‘Consumenten besteden

De klant moet zelf nog de bos schikken.

mij ook wat opleveren. Je kunt bijvoorbeeld

De Friese bloemiste is achteraf dan

jaargesprek voert? Meld je aan op

steeds minder tijd aan boodschappen. Een

Feit is dat het een beweging in de markt is,

tijdens zo’n gesprek samen met een mede-

ook blij dat ze haar agenda heeft

vbw.nu/personeel/jaargesprek.

ontwikkeling die bloemisten niet ontgaat en

die naar alle waarschijnlijkheid alleen maar

‘Komen jouw klanten nog steevast naar

werker nadenken over hoe je een bedrijfs-

omgegooid om bij de workshop te zijn.

waarom VBW het Ondernemerscongres het

zal groeien. Want waar de innovators en

de winkel? Heb je geen last van derge-

doel wilt bereiken. En als je vraagt wat een

thema ‘Bloemist in de nieuwe winkelstraat’

early adaptors – veelal twintigers/dertigers

lijke spelers op de markt? Dan is het voor

medewerker zelf wil, kom je misschien wel

heeft meegegeven. Mensen laten bood-

– als eersten van dit soort diensten gebruik

jou nog te vroeg. Zit je in een grote stad?

schappen en steeds vaker ook bloemen aan

maken, moeten de majority en de late

Denk dan toch eens na over een dergelijke

huis bezorgen. In het verlengde daarvan zie

majority nog gaan komen. En dat is precies

service. Of dat nu een abonnement is, een

als een kans. Een goed jaargesprek kan

tot een betere verdeling van taken binnen
de winkel.”

18

over een bepaalde bloem. Pak hieruit de
Heb je de workshops gemist en zou je

VBW helpt je bij de jaargesprekken

die naar jouw winkel.’

Tijdens de workshop kwam onder meer aan

Vind je het lastig om jaargesprekken met je medewerkers te houden? Maak dan

je abonnementsdiensten ontstaan, zoals

waar je als bloemist je voordeel mee kunt

handgeschreven kaartje bij je boeketten

bod hoe je een jaargesprek voorbereidt,

gebruik van de VBW-handleiding ‘Jaargesprek en beoordeling’. Je vindt daarin

Bloomon of maaltijdboxen als HelloFresh.

doen. Waarom? Early adopters haken ook

of een pluktuin in je winkel. Organiseer je

welke vragen je stelt en hoe je vastlegt wat

handige tips en instructies voor het gesprek. Dat gesprek zelf kun je vastleggen

Een ontwikkeling die sommige bloemisten

vrij snel weer af. Op zoek naar het volgende

eigen lokale tegengas!’

er is afgesproken. “Een hele goede tip vond

met het door VBW ontwikkelde jaargesprekkenformulier. Zo weet je zeker dat je

met argusogen bekijken.’

nieuwtje of omdat ze te weinig thuis zijn

ik dat je medewerkers kunt vragen om

niets belangrijks vergeet. Je vindt de handleiding en het formulier op

zichzelf te beoordelen. Wat gaat er goed en

www.vbw.nu/personeel/jaargesprek

om van het boeket te genieten. De majority,

Groeiend marktaandeel

oftewel het merendeel, komt later in actie.

waar zou je in willen groeien? Daar kun je

‘Het product dat Bloomon levert, vind jij als

Deze doelgroep leeft een structureler leven

dan samen over nadenken.”

bloemist misschien maar een halffabrikaat.

en is veel trouwer. Een kans voor jou.’

Bloemist
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VBW Risk:

Werken zonder zorgen

VBW Bedrijfskosten:

Brandbeveiliging
Wat doe jij bij brand?
Marco Neef van Nu-Swift geeft bloemist Herman
Kloezeman uitleg over de brandblusser.

Risico’s horen bij het ondernemerschap, maar het is prettig
als je er niet wakker van hoeft
te liggen. Nelly en Jan Grubben van Jan Grubben Bloemen
en Groendecoraties uit VenloBlerick kiezen daarom bewust
voor VBW Risk, de eigen verzekeringsdienst van VBW. ‘Want
als er iets gebeurt, wil je geen
zorgen over of iets wel of niet
gedekt is.’

Jaarlijks krijgt 1 op de 30 bedrijven te maken met brand. Ruim de helft komt
de gevolgen niet te boven. Daarom ondersteunt VBW Bedrijfskosten bloemisten
op het gebied van brandbeveiliging. Hierbij werkt VBW onder meer samen met
Nu-Swift Brandbeveiliging. Hoe zit het met de brandveiligheid
van jouw winkel?

Brandveiligheid voor jou, je
medewerkers en natuurlijk je
klanten! Gelukkig staan we er niet

Grietje Bekker (l) in gesprek met Nelly Grubben

Omgekeerde bewijslast

Schade

elke dag bij stil, maar bedenk eens

Elke ondernemer heeft een zorgplicht.

Blusmiddelen en

wat de consequenties kunnen zijn

Bij brand geldt qua aansprakelijkheid de

noodverlichtingarmaturen moeten jaarlijks

wanneer je wordt getroffen door

omgekeerde bewijslast: jij moet aantonen

preventief onderhouden worden om de

brand. Bovenop de dan toch al grote

dat je alle benodigde voorzorgsmaatregelen

werking te waarborgen. Voor je eigen

ellende, blijkt niet zelden dat je als

verzekering te laten vervallen. Dus kijken

agent kwam hier alleen als hij iets nieuws

hebt genomen. Een goede brandverzekering

veiligheid, maar ook voor de bewijslast.

ondernemer niet of niet helemaal

we jaarlijks of het verzekeringsverhaal

aan ons kon verkopen. We lazen toen dat

is dan een must, maar een brand snel

Realiseer je ook dat je kosten in geval van

aan alle vaak complexe wet- en

nog actueel is. Veel klanten vinden het

VBW al die zaken ook voor je kan regelen.

ontdekken en bestrijden is beter. Met

brand gewoon doorlopen. Personeel moet

regelgeving voldoet. Belangrijk

persoonlijke contact daarbij erg prettig.

We maakten een afspraak, het klikte en

rookmelders, duidelijke vluchtroutes en

doorbetaald worden, klanten kopen elders

dus om hier bij stil te staan. VBW

Je bent natuurlijk zakelijke contactper-

het kon zelfs goedkoper! De overstap was

goede noodverlichting garandeer je dat

als je niet kunt leveren. Ook al dekt een

Bedrijfskosten helpt daarbij. Hoe?

soon en klant, maar dat neemt niet weg

zo geregeld en sindsdien zijn we helemaal

iedereen snel het pand kan verlaten. De

verzekering al deze kosten, de financiële

Door de levering van benodigde

Met een kopje koffie erbij nemen Nelly en

dat deze gesprekken altijd heel gezellig

tevreden.’

achtminutennorm is voor de brandweer

klap blijft groot.

materialen zoals brandblussers en

Grietje Bekker van VBW Risk de map met

zijn. Bovendien is het dan makkelijker om

verzekeringpapieren door. Een jaarlijks

mogelijke risico’s door te spreken dan met

Als klant wil je serieus genomen worden.

het waarborgen van de veiligheid van

Expert in brandbeveiliging

onderhoudsabonnementen,

terugkerend ritueel, want Nelly en Jan

een anonieme verzekeringsmedewerker

Nelly: ‘Ik heb altijd het idee dat Grietje

mens en dier.

Om bloemisten te ontzorgen, werkt VBW

trainingen of veiligheidsadvies.

zijn al sinds 2004 klant en hebben via VBW

aan de telefoon.’

een stapje extra voor ons zet. We hoeven

Risk al hun zakelijke verzekeringen geregeld. ‘Verzekeringen zijn een noodzakelijk
kwaad’, vertelt Nelly. ‘Ik begrijp niet altijd
hoe het in elkaar zit, maar Grietje weet

Risico’s horen bij het
ondernemerschap

me tijdens die gesprekken in jip-en-jannevoorwaarden staat.’

noodverlichting, inclusief scherpe

lastig haalbaar. Hun eerste prioriteit is

Bedrijfskosten samen met Nu-Swift.

Bespaar daarbij als VBW-lid

nergens achteraan en alles wordt keurig

Daarna zorgen ze ervoor dat de brand niet

Ruim veertig jaar landelijke expert in

gemiddeld 15 procent.

geregeld. We hebben nu besproken dat

overslaat naar andere panden en laten ze

brandbeveiliging en onderhoud. Nu-

ze ook de zorgverzekering voor ons gaat

de brand gecontroleerd uitbranden. Een

Swift adviseert op maat via de (brand)

Meer info? Neem vrijblijvend contact

regelen. Belangrijk, want in 2014 heeft

goed werkende brandblusser

veiligheidscheck (zie kader) en levert

op met VBW Bedrijfskosten

mijn man een hartinfarct gehad. Dan staat

is dus eigenlijk de beste

duurzame producten en diensten tegen

via 085-7822921 of

gunstige prijzen.

vbwbedrijfskosten@savings4you.nl.

je wereld op zijn kop. Het is dan heel erg

verzekering, daarmee

Schade afhandeling

prettig dat het verzekeringsverhaal na één

voorkom je erger.

ketaal precies uit te leggen wat er in al die
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Brandbeveiliging

En dat is precies de reden dat Jan en

belletje geregeld is. Zonder zorgen over of

Het jaarlijks onderhoudsgesprek is voor

Nelly via VBW Risk verzekerd zijn. Nelly:

iets wel of niet gedekt is.’

Grietje een moment om bij te praten. ‘Nelly

‘Hiervoor hadden we een plaatselijke

weet precies wat er in en rond de winkel

verzekeringsagent. Er kwam wrijving door

Kijk voor meer informatie over VBW Risk

Kijk op vbw.nu/ondernemen/bedrijfskosten voor een link naar een gratis veiligheidsanalyse en krijg inzicht inzicht in kwetsbare

speelt’, legt Grietje uit. ‘Mogelijk zijn er

een schadegeval. We hadden het gevoel

op www.vbw.nu, mail naar risk@vbw.nu of

plekken. Vraag vervolgens een gratis Nu-Swift (brand)veiligheidscheck aan t.w.v. 75 euro (vul bij opmerkingen ‘VBW-lid’ in).

redenen om een dekking te wijzigen of een

dat de schade niet goed werd opgelost. De

bel met 0318 52 75 68 (keuze 5).

Bloemist

Hoe brandveilig is jouw pand?
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VBW ondersteunt je bij
het maken van keuzes

Masterclass 'Mijn Tent wordt Top' 2017

Werken aan jezelf
en je zaak
Bloemsierkunst Oxalis.’ In een gesprek

Een vakbekwaam bloemstylist is
niet per se een vakkundig ondernemer. Om bloemisten heel praktisch
op weg te helpen naar een gezond
bedrijf, organiseert VBW de masterclass 'Mijn Tent wordt Top'. Twee
bloemisten over hun deelname aan
deze masterclass.

met Martha Gaasbeek van VBW kwam het
diverse aanbod aan activiteiten van VBW
ter sprake. ‘Martha tipte me over 'Mijn Tent
wordt Top', wat me direct aansprak. Ik merk
namelijk dat ik heel anders tegen de dingen
aankijk dan de gemiddelde bloemist. De
bouw is een mannenwereld. Die soms te
directe aanpak kan bot overkomen bij onze
vijf, overigens fantastische, medewerksters.
René Raadsheer, die de masterclass geeft,

‘Weet wat er onderaan de

tipte me in de ik-vorm te praten. Ik vind... Je

streep overblijft!’

ziet die meiden stralen als je een compli-

Elke deelnemer aan 'Mijn Tent wordt Top'

ment geeft en ik bereik er meer mee.’

hoopt iets anders uit de masterclass te

Om succesvol te blijven als
bloemist, is het belangrijk dat
je keuzes maakt. Keuzes als
het gaat om je winkelformule,
inkoop, marketing en meer.
Hoe handig zou het zijn als
je daarbij precies wist wat
voor type consumenten er in
de omgeving van jouw winkel
wonen? En wat zij belangrijk
vinden als het gaat om de
aankoop van bloemen en
planten?

omgeving van jouw winkel wonen en welk
aankoopgedrag van bloemen en planten zij
hebben. Zijn het vooral prijskopers, zijn ze
gevoelig voor acties of zoeken ze juist naar
beleving en onderscheidende arrangementen’, vertelt Bram Rijkers van VBW.

'Om succesvol te
blijven als bloemist,
is het belangrijk dat
je keuzes maakt'

halen. Ramon van der Hoorn van Bloem-

Tegelijk brengt Ramon tijdens de mas-

sierkunst Oxalis in ‘s-Hertogenbosch wil

terclass ook waardevolle kennis in. ‘Veel

zich meer verdiepen in het denken van

bloemisten kopen wat ze mooi vinden en

de bloemist. ‘Zelf kom ik uit de bouw. Ik

prijzen op gevoel. Als stukadoor ben je

decoratiewinkel Bloemenpotpourri 2.0

was zelfstandige en werkte jarenlang als

voortdurend aan het rekenen. Veel bloe-

in Haulerwijk, toen ze deze vorig jaar

stukadoor. Tot ik door een zware aanrijding

misten kijken alleen naar binnenkomende

overnam. ‘Mijn Tent wordt Top leek mij de

mijn vak niet meer kon uitoefenen. Ik kan

orders. Ze weten vaak niet wat er onderaan

perfecte manier om te werken aan mijn

dan misschien niet bloemschikken, maar

de streep overblijft. Ik probeer de andere

doelstellingen: onze klantenkring uitbrei-

ondernemen lag me altijd wel. Zo ben ik in

deelnemers daarvan te doordringen.

den en de winkel te laten groeien.’

de zaak van mijn vrouw terecht gekomen,

Brengt bijvoorbeeld een zakelijke klant niet
voldoende op? Durf dan afscheid te nemen.

Wie begint met een eigen zaak, moet een

Je hebt er niets aan als je altijd maar druk

ondernemingsplan opstellen. ‘Het begin

Die kennis helpt je om nog succesvoller te

het vertrekpunt voor een gesprek. Op

bent, maar uiteindelijk toch het hoofd niet

van de masterclass kreeg ik daardoor

zijn in jouw lokale markt. Als bloemist heb

basis van gezamenlijk geconstateerde

boven water weet te houden.

wat herhaling, maar al snel waren er ook

je waarschijnlijk al een behoorlijk beeld

aandachtspunten, mag je van VBW

van de klanten in jouw wijk, dorp of stad.

vervolgens actieve (maatwerk)

Wanneer voor mijzelf de masterclass een

bestaande winkel is wil ik geen schok-

Maar met de omgevingsanalyse wordt dat

ondersteuning verwachten bij de groei

succes is geweest? Als ik zelf meer uit han-

kende veranderingen doorvoeren. Maar we

beeld nog veel nauwkeuriger en kun je

naar een (nog) beter rendement.

den durf te geven aan het personeel. Hen

zoeken natuurlijk wel naar manieren om

verantwoordelijkheid durf te geven over de

meer nieuwe zakelijke klanten te trekken.

verschillende aspecten van onze onderne-

Dus onderwerpen als social media of het

ming. Dat is nog wel een leerdoel.’

sturen van processen en mensen zijn dan

verschillende eyeopeners. Omdat het een

straks verschillende klantdoelgroepen op
hun eigen manier bedienen: van ‘one size

Dat is binnenkort mogelijk. VBW

Tineke Kajuiter

fits all’ naar maatwerk dus!

gaat namelijk omgevingsanalyses

Meer weten? Kom dan naar
het VBW-ondernemerscongres op

heel interessant. Bovendien leer je van

maken voor al haar leden.

De omgevingsanalyse vormt straks

21 juni in Veenendaal. Meld je aan

‘Hoe doe jij dat online?’

elkaar. Als je vastzit of net als ik begint met

‘We kunnen daarbij op straatniveau

samen met het beeld dat klanten van

op vbwbloemistencongres.nu

De Friese bloemist Tineke Kajuiter werkte

ondernemen, is een training als deze goed

zien welke type consumenten er in de

jouw winkel hebben en evt. jouw cijfers,

al ruim tien jaar bij bloem- en woon-

om je verder te ontwikkelen.’

Ramon van der Hoorn
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Geld verdienen doe
je door een goede
prijs te vragen

Neem eens wat tijd om te bedenken of
het beter kan als het om rendement
gaat. Wanneer al die onderdelen uit de
marketingmix met elkaar kloppen, dan
klopt het in je bedrijf qua resultaat ook.
Niet onbelangrijk, zeker niet in een tijd
waarin het bedrijfseconomisch weer wat

verdienen gaat verder dan alleen een

beter gaat.

hoge prijs vragen. Want, als het zo
makkelijk was…

Tip!
Blijf kritisch naar jezelf en naar jouw

In iedere uitgave van ‘Bloemist’ licht Double Quality Counseling (uitvoerder van 'Mijn Tent wordt Top')

Hoe pak je het aan?

medewerkers. De wereld, en vooral de

Vaak doen we de dingen omdat we ze

consument, verandert razendsnel. Zorg

altijd al zo hebben gedaan. Maar als je

dus dat je jezelf blijft ontwikkelen. Daar

het al die tijd nét niet helemaal goed

kunnen wij je trouwens prima bij helpen.

hebt gedaan, betekent dit dat je de plank

Neem gewoon eens vrijblijvend contact

blijft misslaan. Alleen al om die reden

op. Tegen de enorme investering van

is het goed om bij jezelf te rade te gaan

één kop koffie, vertellen we je graag

of iemand in de arm te nemen die jou

welke mogelijkheden er zijn. Door onze

helpt om meer inzicht in je onderneming

jarenlange ervaring in de (bloemen)retail,

en jezelf te krijgen. Hoe je dat doet?

weten we wat er nodig is om te groeien.

Onderstaande vragen kunnen je helpen:

Jij weet veel van bloemen. Wij weten

een onderwerp uit de masterclass 'Mijn Tent wordt Top' toe. Dit keer: het product.

meer over ondernemerschap, marketing

Wil je meer of minder
in een boeket?
Laatst raakte ik tijdens een
netwerkbijeenkomst met iemand
in gesprek over het bloemenvak.
Diegene kwam zelf uit een andere
business en kwam na een paar
vragen tot de uitspraak dat hij de
bloemenhandel mooie handel vindt
maar wel verwarrend. Waar komt
dat beeld van deze overigens zeer
succesvolle relatie vandaan? Wat
brengt hem tot die uitspraak?

• Hoe bepaal ik mijn marge en
• Welke prijs is de klant bereid te betalen?

worden ingericht. De prijs is slechts

• In hoeverre maak je gebruik van

een onderdeel. Er zijn ondernemers die
zeggen; wanneer mijn prijzen scherper

en verkoop. Tot gauw!

waar is die op gebaseerd?

onderdelen van de marketingmix optimaal

psychologische prijzen?

Kijk voor meer informatie op
vbw.nu/ondernemerscoaching

• Hoe kan je de prijs beïnvloeden?

zijn heb ik meer traffic. En meer traffic is

En hoe beïnvloed het gevoel voor

meer omzet. Maar, betekent meer omzet

prijs bij de klant?

ook meer geld verdienen? Eén ding weet
je zeker, je krijgt het wel lekker druk. (Dat

dan de andere keer? Natuurlijk, jij weet

druk zijn is overigens iets wat we bij de

dat… maar hoe zit dat met de gemiddelde

bloemist nogal eens horen.)

consument? Consumenten kijken immers
anders naar jouw zaak en jouw product en

Gemakkelijk geld verdienen?

laat dat nu precies een thema zijn waar

Geld verdienen doe je door een goede

voor veel bloemisten kansen liggen.

prijs te vragen. En die goede prijs kun je

Michelle en René Raadsheer van DQC

alleen vragen als alle andere zaken uit de

Prijs bepalen

marketingmix in orde zijn. Hoe is het

In de vorige Bloemist heb ik jullie verteld

met je product gesteld? Hoe heb je

over de ‘Marketingmix’. Het onderdeel
wat centraal stond was ‘het product’. Nu
gaan we in op het thema ‘prijs’ van de
is voor veel bloemist-ondernemers een

Het verwarrende bleek voor hem

belangrijk thema. Hoe beter de prijs die je

vooral te zitten in de prijsstelling. De

kunt maken, hoe meer er wordt verdiend.

prijsschommelingen werden door hem

Toch wordt binnen de marketingmix

als zeer lastig ervaren. Hoe kan het dat

wat anders naar het onderdeel prijs

Bloemist

het meest gemakkelijk wanneer alle

je de ene keer meer krijgt voor 15 euro

marketingmix. Prijs gaat over geld en dat

24

gekeken. Geld verdienen gaat namelijk

Blijf kritisch naar
jezelf en naar jouw
medewerkers. De
wereld, en vooral de
consument, verandert
razendsnel.

het product gepresenteerd? Hoe
promoot je het product in je bedrijf
en daarbuiten? Hoe heb je je personeel
geïnstrueerd? Zijn ze kundig? Zijn
ze klantgericht? Stellen ze de goede
vragen? Doen ze de goede dingen voor
de klant waardoor hij blij wordt? Maken
ze consumenten enthousiast met die
prachtige producten? Je begrijpt, geld

| Bloemist
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klant. Halverwege een gesprek stoppen ze
met luisteren en gaan ze vooral zelf praten.
Ze verkopen misschien nog wel een boeket,
maar laten toch veel kansen liggen.’

De training 'Klanthousiasme'
bestaat o.a. uit:

column

• Het verkoopgesprek
• Het stellen van de juiste vragen

Om bloemisten en hun medewerkers te
leren om een goede gastheer of -vrouw te
zijn, is de training zo praktisch mogelijk
ingericht. Deelnemers krijgen praktijkopdrachten en oefenen verkoopgesprekken
met een professionele trainingsacteur.
Regelmatig vinden deze oefeningen plaats

• Het lezen van verbale en non-verbale
communicatie
• Oefenen van praktijksituaties met een
trainingsacteur
• De training beslaat 2 avonden en wordt
regionaal (of in-company) aangeboden
• Normale kosten bedragen € 500 per

in de eigen winkel. Het doel is om de deel-

deelnemer, VBW-leden betalen

nemers bewust te laten worden van hoe zij

slechts € 95 per deelnemer.

Sanne Bruil,
Relatiebeheerder

klanten zien en welk effect hun communicatie heeft op het gedrag van klanten.
Saskia Hermans

VBW

Aanmelden via
www.vbw.nu/klanthousiasme

Ervaringen
Inmiddels zijn er al vele Klanthousiasme-

Training Klanthousiasme

Bind klanten
aan je bedrijf
Er zijn legio verkooptrainingen,
maar er is maar één gericht op jou.
De VBW-training Klanthousiasme is
ontwikkeld met oog voor de dagelijkse
praktijk van de bloemist. Belangrijk,
want klanten enthousiast de deur uit
laten gaan is een kunst op zich.

effectieve manier om klanten aan je bedrijf

trainingen gegeven. Onlangs nam ook het
team van Artinez Bloemwerken uit BaarleHertog deel. Saskia Hermans: ‘De winkel

klant een bos van ‘ongeveer’ 20 euro, dan ben je

bestaat nu tien jaar en ik kwam op een punt

geneigd om daarbij te blijven. Daardoor verkoop je

waarvan ik dacht: hoe nu verder? Vorig jaar

misschien nog een kaartje erbij, maar dat is het.

ben ik VBW-lid geworden en lieten we een

Michelle liet ons zien dat klanten prima bereid zijn

mystery shopper langskomen in de zaak.

om meer uit te geven. Twintig euro mag ook 22 of

Michelle Raadsheer van Double Quality

zelfs 24,50 zijn. Mits je goed overlegt en aanvoelt

Counseling kwam de resultaten met ons

wat de klant wil natuurlijk.’ Nog zo’n eyeopener?

doornemen, waaruit bleek dat we niet

Duurdere boeketten. ‘Wij hadden boeketten tot 25

het uiterste uit onze verkoop haalden.

euro in de winkel. Zet er duurdere boeketten bij,

Reden genoeg dus om Klanthousiasme

drukte Michelle mij op het hart, mannen zijn heel

Een bloemist die een goed bedrijfsresultaat weet te behalen, klanten aan

te gaan doen.’

makkelijk. Inderdaad, zeker rond Valentijn hebben

zich weet te binden en telkens opnieuw weet te verleiden tot een mooie

we gezien dat een boeket van 30 euro of meer

aankoop, heeft in mijn ogen ‘gelijk’. Hij weet hoe hij zijn winkel moet runnen.

prima verkoopt.’

Toch zie ik helaas regelmatig bloemisten waar een goed resultaat geen

te binden. De training Klanthousiasme legt

Vernieuwen, veranderen, verbeteren; allemaal zaken waar we
continu mee te maken hebben binnen onze onderneming toch?
Maar hoe moet je dan vernieuwen of verbeteren? En wanneer
doe je het goed?

de focus op gastheerschap. Want als je dat

Samen met een collega-ondernemer,

beheerst, komt de verkoop vanzelf. Wat

Ambiance uit Kaatsheuvel, werd de training

dat gastheerschap precies inhoudt?

georganiseerd. ‘Dit hield het samen met

Knipoog

te verdienen. Heeft die bloemist die het zwaar heeft dan geen gelijk in hoe hij

In de training leer je te luisteren naar

de VBW Waardecheques betaalbaar. We

‘Deze manier van verkopen is anders dan je

onderneemt?

de klant. ‘De klant die jouw winkel bin-

leerden in de training om niet meteen

misschien gewend bent, maar toen wij eenmaal

nenkomt weet als enige wat hij of zij wil’,

uit te gaan van wat de klant zegt. Wil de

over die drempel heen waren ging het steeds

Een lastige vraag. Feit is dat het koopgedrag van de klant veranderd is. De

vanzelfsprekendheid is. Terwijl je het iedereen gunt om een goede boterham

Je klanten het gevoel geven dat alles om

vertelt trainer Ad Kruik daarover. ‘Wat ver-

makkelijker’, vertelt Saskia. ‘We delen de succesjes

trends waarbij mensen vaker online shoppen en minder ‘trouw’ zijn aan

hen draait. Het is een simpele, maar heel

kopers vaak doen, is dat invullen voor de

onderling en stimuleren elkaar. Hoe leuk is het als

fysieke winkels, zullen in zekere mate doorzetten. Toch kun je ook daar je

je 15 euro meer verkoopt? Ik heb daar ook wel het

voordeel mee doen.

juiste personeel voor. Het zijn echte lieverds die
goed kunnen inschatten of een klant wel of niet

De klant wil vooral shoppen in een winkel die bij hem past. Het is dus

bereid is om meer te betalen. Want het is natuurlijk

belangrijk om keuzes te maken in je winkel, waarbij je vooral kijkt wat jouw

geen geschreven regel dat het werkt. Eén van de

klant wil. VBW helpt je daarbij. Te beginnen met een goede analyse van jouw

leerpunten is ook dat je moet lachen naar de klant.

(lokale) situatie. Een goede aanrader is het VBW-ondernemerscongres op

Lever de VBW Waarcheque in en neem met 2 personen gratis

We hebben in het toilet nu een spiegel met leuke

21 juni waarin de veranderende winkelstraat centraal staat. Een belangrijk

deel aan de training 'Klanthousiasme'.

Loesje-teksten over lachen. Het is een knipoog,

thema waarmee we je helpen om de volgende stap te zetten met je

Kijk op vbw.nu/waardecheques.

maar feit is dat als je vrolijk de klant benadert zij ook

onderneming. Want jij verdient die goede boterham!

Tip! VBW Waardecheque
‘Klanthousiasme’ t.w.v. 190 euro

vrolijk de deur uitgaan. En dat is wat je wilt.’
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Bedrijfsuitbreiding:
dromen, durven,
doen!

Heeft de inmiddels doorgewinterde
ondernemer tips voor collega-bloemisten
die ook overwegen een zaak te openen?
‘Zet een duidelijk beeld neer voor je

Meppel. ‘Deze plek kwam op mijn pad en

Het gemak zit hem voor Arina met name

klanten. Zodat ze weten wat jij hen te

we waren meteen verliefd’, vertelt Arina,

in de schaalvergroting. ‘Drie vestigingen

bieden hebt. Of een klant nu in Meppel,

die inmiddels helemaal gesetteld is in

geeft voordelen op de inkoop en je

De Wijk of Staphorst binnenloopt, je ziet

het nieuwe pand. ‘Het is een prachtige

kunt makkelijker gaan schuiven met

meteen dat het Jarina is. Natuurlijk zijn

plek. Pal naast een grote modezaak,

werknemers. In totaal heb ik nu dertien

er verschillen: in Staphorst houden ze van

waardoor je veel passanten hebt. Echt

medewerkers. De schaalvergroting maakt

een kantje of randje en Meppel is meer

een stadswinkel met piekdrukte in de

het op bepaalde vlakken makkelijker om

stads. Ook onderscheiden wij ons door

weekenden en na werktijden. Weer heel

te schakelen. Mensen zeiden wel tegen

de kant-en-klare stukken en accessoires.

anders dan mijn andere winkels in De

me: wat haal je aan, je hebt het al zo druk.

Je wordt daarmee hét adres voor een

Wijk en Staphorst waar het de hele week

Het scheelt enorm dat de winkels binnen

cadeau. Voordeel is wel dat ik een heel

stellen we ook boven alles. Zo hebben we

doorloopt.’

10 kilometer afstand van elkaar vandaan

handige man en schoonvader heb en zelf

bijvoorbeeld de training Klanthousiasme

liggen. Daardoor is het goed te behappen.’

ook prima kan klussen. Het hele interieur

gedaan. Blijven ontwikkelen vind ik

'Blijven ontwikkelen
vind ik belangrijk.'

Met 21 jaar opende Arina Holterman haar eerste winkel: Bloemenboetiek
Jarina. Het werd een succes. Op 13 april 2017 opende ze haar derde
vestiging, vijfentwintig jaar na die eerste stap in het ondernemerschap.

Drie vestigingen geeft
voordelen op de inkoop
en je kunt makkelijker
gaan schuiven met
werknemers

is zelf gebouwd, waarmee je natuurlijk

belangrijk.’ Of ze binnenkort weer een

Eigen stijl

enorm op de kosten bespaart. Ook als

ontwikkeling verwacht? Lacht: ‘Nu

In de afgelopen 25 jaar heeft

je dat zelf niet kunt, reken alles goed

eerst maar even Meppel goed op de rit

Bloemenboetiek Jarina een herkenbare

door van tevoren. Maar soms moet je

zetten. Wel gaan we aan de slag met

eigen stijl ontwikkeld. ‘Alle winkels zijn

ook gewoon iets durven. Durven,

duurzaamheid. En wie weet ooit nog

Kriebels

hetzelfde ingericht en hebben eenzelfde

dromen, doen!’

bloemist van het jaar. Ik vind dat je actief

In 1992 opende Arina op 21-jarige

soort assortiment. We hebben altijd

leeftijd haar eerste winkel in De Wijk.

veel kant-en-klaar opgemaakte stukjes

Hoe doe jij dat?

‘Voor mijn toenmalige baas deed ik al

staan en in alle winkels vind je drie à vier

‘Overweeg je de stap? Praat erover. Toen

de inkoop en dat soort zaken, dus toen

themakleurentafels. Mensen willen niet

ik bezig was met de zaak in Meppel belde

hij stopte dacht ik: waarom zou ik niet

wachten tot je klaar bent met schikken. Ze

ik met VBW-relatiebeheerder Eveline van

voor mezelf beginnen? Natuurlijk is

willen een eindresultaat zien en meteen

den Brink. Wat vind je ervan? Niet dat haar

het niet zo makkelijk als je denkt. Je

meenemen. Collega-bloemisten kijken

mening leidend is in mijn beslissing, maar

hebt ineens zelf personeel en financiële

daarvan op: wat heb je veel staan! Ik merk

het is goed om een andere mening te

verantwoordelijkheid, maar toch liep het

dat het werkt.’

horen. Tijdens de masterclass 'Mijn Tent

moet blijven. Dan komen er vanzelf

al snel goed.

wordt Top' heb ik ook veel geleerd van hoe

In 2011 kwam de winkel in Staphorst

andere bloemisten het aanpakken. Net als

op mijn pad. Maar ja, wil je dat wel

van de gesprekken in de studiegroepen of

zo’n tweede winkel? Toch begon het te

met scholen.’

nieuwe kansen.’

kriebelen. Waarom ook niet. Het was een
Via Facebook konden de trouwe klanten

stroomden binnen en klanten vonden het

huurpand, dus onder het mom van ‘je kan

Dat Arina en haar team het de klant

van Bloemenboetiek Jarina de vorderingen

fantastisch om mee te leven.

er altijd weer vanaf’ ben ik er gewoon

naar het zin maken bewijst wel dat zij

voor gegaan. Tja, en nu een paar jaar later

provinciewinnaar werden in de verkiezing

van de sleutel en het klussen, tot het

De derde vestiging van de bloemenboetiek

open je dan de derde vestiging. Aan de

'Mijn Bloemist van het Jaar 2015/2016'.

uiteindelijke inrichten en feestelijk openen

is gevestigd in een prachtig karakteristiek

ene kant spannend, maar aan de andere

‘Dat was natuurlijk geweldig. Onze

van de nieuwe winkel. De complimenten

pand met trapgevel aan de Kruisstraat in

kant wordt het ook gemakkelijker.’

klantvriendelijkheid werd geroemd. Die

op de voet volgen. Van het ontvangen
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Promotie

DC Kassa.Net

Administratie wordt een
eitje met deze kassa
ordersysteem, zodat je gemakkelijk gebundelde facturen verstuurd.
Bloemist Arjan Heinen van Bloemenhuis
Rogeab in Spakenburg gebruikt het systeem nu een paar jaar. ‘Het was een flinke

(K)anjerboeket maakt
tranen los in Leiden
Bloemisten uit heel Nederland
haakten dit voorjaar in op de Mijn
Bloemist Vrijwilligersweken. Voor
Petri Rijsdijk van Fiori Bloemen uit
Leiden draaide het daarbij niet om
extra omzet. Zij greep de campagne
aan om lokale vrijwilligers in het
zonnetje te zetten.

upgrade, want ons oude systeem werkte

gezet. Ze waren echt totaal verrast dat
ik met boeketten aan kwam. Eén van de

Petri Rijsdijk

vrijwilligers moest zelfs huilen. En ik ook
bijna. Het was bijzonder om te doen.’
Verder deelde Petri anjers uit aan de vrijwil-

Resultaten Mijn Bloemist

ligers die de Leidse grachten schoon maken

Vrijwilligersweken:

en de visstand in de gaten houden. ‘Deze

• Ruim 400 deelnemende bloemisten.

mensen steken zoveel tijd en energie in onze

• 29% van de deelnemers heeft meer

nog op MS-DOS’, lacht hij. ‘Al werkte dat

‘Ik ben met stoere, krachtige

samenleving. Het is toch een kleine moeite

ook perfect, DC Kassa.Net heeft meer mo-

anjerboeketten naar een buurthuis

voor ons om ze een hart onder de riem te

gelijkheden. Als ik een extreem drukke dag

gegaan in één van de mindere wijken in

steken? Deze campagne gaat voor mij niet

niet erg lijkt te leven, wordt

heb, zoals met Moederdag, dan kan ik met-

Leiden. De vrijwilligers daar helpen bij

om geld. Ik wil gewoon wat goeds doen. Ik

de campagne wel sympathiek

een zien wat ik vorig jaar gedraaid heb. Je

het onderhouden van de tuinen. Volgens

merk dat dat trouwens heel veel goodwill

ontvangen.

kunt werkelijk allerlei overzichten inzien.

mij worden ze zelden in het zonnetje

oplevert. Je hebt er dus zelf ook wat aan!’

anjers verkocht door de campagne.
• Ondanks dat campagne bij klanten

Die informatie kun je dan weer gebruiken
bij je inkoop, al doe ik dat puur op gevoel.

'Overal waar je
kijkt zie je pioenen'
Meer inzicht in je bedrijf, zonder
daar tijd in te moeten steken?
Het kan met het innovatieve
kassasysteem DC Kassa.Net van
DC AutomatiseringsGroep. Arjan
Heinen van Bloemenhuis Rogeab in
Spakenburg wil niet meer zonder.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om dag-,
te roepen waarmee je gemakkelijk omzetten vergelijkt. Zie in één oogopslag wat de
gerealiseerde omzet per product, zodat je
op tijd kunt bijsturen als de gemiddelde
besteding op een boeket te laag is. Of

Ook handig is dat je zowel een toetsenbord

parkeer tijdens drukke dagen een aanslag

als een touchscreen hebt, net wat je

DC AutomatiseringsGroep ontwikkelde de

eventjes, zodat een klant tussendoor bij je

fijn vindt.’ Ook de aftersales van DC

kassasoftware speciaal voor de bloemist.

collega kan afrekenen.

AutomatiseringsGroep ervaart Heinen als

De Mijn Bloemist Pioenweken
zijn weer in volle gang. En
dat zullen de klanten van
Cor van Schie Bloemen uit
Veghel weten. In de Brabantse
bloemenspeciaalzaak kan je
niet om deze extraverte
zomerbloem heen.

is. En ook in de webshop en op Facebook
spelen pioenen deze weken de hoofdrol.
‘Je kunt je winkel tijdens deze weken niet
vol genoeg zetten’, licht eigenaar Ruud
van Schie toe. ‘De pioen is van zichzelf al
een populaire bloem. Hoe meer je laat
zien, hoe meer klanten ook kopen. Massa
is echt kassa. Extra omzet maak je met

prettig. ‘Een update van het systeem is heel

Het is meer dan een kassa alleen. Alle voor

30

de klanten erop dat het weer pioenentijd

week-, kwartaal- of jaaroverzichten op

bijvoorbeeld pioenen op een vaasje.

de bloemenbranche onnodige functies zijn

Het geïntegreerde klantregistratie- en

eenvoudig te doen, maar mocht er iets zijn

Overal waar je kijkt zie je pioenen staan.

weggelaten terwijl handige extra’s juist zijn

spaarsysteem is meteen in te zetten als

dan lossen ze het meteen voor je op.’

Van monobossen tot arrangementen. Ook

En verras je klanten met meerdere

toegevoegd. Hiermee is DC Kassa.Net een

loyaliteitsprogramma, dus geen gedoe

het boeket van de maand bevat natuurlijk

soorten pioenen. Ook de minder bekende

compleet beheersysteem voor de bloemist

met kaarten of stempels. En verkopen op

Kijk voor meer info op

pioenen. Mijn Bloemist-posters wijzen

varianten. Kortom: ga er echt voor!’

geworden.

rekening verwerk je direct in het DC Online

vbw.nu of dcag.nl.
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Online succesvol zijn
(in 2017 en verder... )
Die website moet in één oogopslag laten

De komende jaren gaan consumenten steeds meer bloemen en
planten via internet kopen. Om
daarvan te kunnen profiteren,
zijn om een goede website en een
gebruiksvriendelijke webwinkel
een must.

zien wat voor soort bloemist je bent. Ook
wil jouw klant snel weten wanneer je geopend en bereikbaar bent, wat je contactgegevens zijn en uiteraard of hij of zij online
kan bestellen. Minstens zo belangrijk is dat
je website achter de schermen technisch
up-to-date is, zoekmachinevriendelijk
is ingericht en ook op smartphones en
tablets goed wordt weergegeven. Dat zorgt
ervoor dat je website sneller laadt en beter

Tips:

vindbaar is. Bovendien voorkom je zo dat

• Lever je VBW Waardecheque in voor

klanten online afhaken.Twijfel je aan jouw
website of webwinkel of wil je deze ver-

korting op producten van VBW Online!
• Richt je niet alleen op nieuwe klanten,

VBW Marketing: zet
jouw bedrijf op de kaart

vangen? VBW Online helpt je graag verder

maar vertel juist jouw bestaande klanten

en kan je helemaal ontzorgen. We werken

over je webshop. Zo voorkom je dat ze

met scherpe, all-in maandtarieven. Bij je

online bij een andere bloemist bestellen

Jij wilt onder de aandacht komen

van een ludieke actie, het ontwerpen

voor ondersteuning op uurbasis, tegen

en bied je ze 24/7 service!

van potentiële klanten? Dan is een

en verspreiden van een flyer, het (met

een tarief van 33,50 euro exclusief btw.

advertentie of flyer nog altijd een

korting) plaatsen van advertenties in

Het is daarnaast ook mogelijk om een

website en/of webshop zijn onder meer ondersteuning, onderhoud en een collectieve

• Ga niet in op telefonische aanbiedingen

betaal-module inbegrepen.

waarbij je een domeinnaam kunt laten

perfecte manier om dat te doen. Of doe

de lokale bladen of het inzetten van

abonnement af te sluiten dat recht geeft

Je hebt dus geen hoge opstartkosten en

vastleggen om te voorkomen dat iemand

een ludieke actie, waarbij je mensen

promotieteams bij jou in het centrum.

op een aantal uren ondersteuning per

weet precies waar je aan toe bent. Meer

anders dat doet. Als je er op in gaat,

in jouw winkel uitnodigt. Ingewikkeld?

weten? Kijk op vbw.nu/online of bel naar

betaal je waarschijnlijk te veel en

Niet met de hulp van VBW Marketing.

0318 - 52 75 68 (keuze 8).

voor niets.

Online verkoop, zonder moeite

maand. Het tarief per uur daalt dan
In een vrijblijvend kennismakingsgesprek

nog verder.

bij jou op locatie, kan je met VBW
VBW Marketing is een aanvulling en

Marketing overleggen wat je wensen/

Kennismaken

verdieping op de bestaande campagnes

behoeftes zijn. Na het gesprek krijg

Benieuwd wat VBW Marketing voor jou

en promotiemiddelen die leden al ter

je een voorstel te zien. Spreekt dit je

kan doen? Maak dan vrijblijvend kennis.

beschikking hebben. Wil je nieuwe

aan? Dan voert VBW Marketing het

Bel naar 0318-527568 en kies 6.

klanten trekken? Of ga je verbouwen of

voor je uit. Bloemisten kunnen kiezen

‘Een webshop is van deze tijd. Als je het kunt, moet je het

Op wat rompslomp rond

verhuizen en wil je daar aandacht voor

meteen doen. Want klanten willen het gemak van online

het opzeggen van onze

genereren? Zit je te denken aan een actie

bestellen. Wij hadden al enige tijd een webshop die niet goed

oude site en webshop

voor je trouwe klanten? Wat je doel ook is,

werkte. Het gebeurde te vaak dat de betaling wel bij ons

na stonden de nieuwe

VBW Marketing weet precies hoe jij dit het

Adverteren met korting

binnenkwam, maar de bestelling zelf niet. Daar werden we

allebei binnen een

beste aanpakt.

VBW-leden kunnen heel voordelig adverteren. VBW heeft namelijk een deal

op gegeven moment moe van. De hostingpartij bood ons een

week online. Heel fijn!

andere webshop aan voor 80 euro in de maand. Niet grappig.

Hij werkt prettig en

Wat doet VBW Marketing?

korting op het bruto-advertentietarief van de huis-aan-huiskranten van de

makkelijk – wat met

Samen met jou wordt gekeken welke

Persgroep Nederland.

Dat moest beter en goedkoper kunnen dachten we. Dus namen

een klein team niet geheel onbelangrijk is – en hij ziet er

promoties het beste passen bij jouw

we contact op met Jeroen Tabbernee van VBW Online. Met

ook nog eens heel mooi uit. Helemaal fijn was dat we een

winkel en doelgroep. Vervolgens wordt

Huis-aan-huiskranten zijn nog altijd een uitstekende manier om lokale klanten te

hem hadden we meteen heel prettig contact. Het was een goed

waardecheque konden inleveren. Absoluut een aanrader.’

een marketingplan opgesteld voor

bereiken. Er is dus ongetwijfeld een krant bij jou in de buurt waarin je met korting

het komende jaar en verzorgt VBW

kunt adverteren. VBW Marketing verzorgt de plaatsing van de advertenties en kan

Marketing de uitvoering ervan. Denk

die eventueel voor je opmaken.

gesprek, hij snapte wat we wilden en daarna ging het ook nog
eens heel snel.

Willy Halma, Bloemisterij Halma in Vollenhove

gesloten met de Persgroep Nederland. Bloemisten krijgen daardoor 38 procent

hierbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen
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Winnares 2017:
Roxanne van Schellen

World Skills 2017

Bloembinden in Abu Dhabi
Uiteraard is Esther zich volop aan het
voorbereiden. Dit doet ze ondersteund
door VBW en wedstrijdgoeroe Linda Eising,
die meegaat als coach/expert en in 2003
meedeed aan WorldSkills. ‘Alle kandidaten
worden beoordeeld door mensen uit het

Floral
Movement
2017

vak’, legt Esther uit. ‘Om dit eerlijk te laten
verlopen beoordelen die experts natuurlijk
niet hun eigen land. Tijdens WorldSkills
zal ik Linda dus niet veel zien, maar op
dit moment helpt ze me, samen met mijn
docent, met de voorbereidingen. Ik ga
bijvoorbeeld langs bekende bloemisten

n op

meld je aa

vbw.nu/p
flowercu

VBW
Flowercup

en freelancers om advies te vragen. Mijn
werkgever (Sjacco Gerritsen, Fleur-Inn
Epe, red.), heeft ook veel wedstrijdervaring,
dus die kan me ook slimme tips geven.

Het duurt nog even, maar wat Esther Weijenberg betreft kan oktober niet
snel genoeg komen. De derdejaars studente Bloem & Styling van AOC
Groene Welle verdedigt van 15-18 oktober de Nederlandse eer tijdens
WorldSkills in Abu Dhabi.

De deelname wordt gesteund door VBW.
Verder is de wedstrijd in het Engels, dus
ik ben me aan het verdiepen in de Engelse
vaktermen. Dat is wel een uitdaging.’
Niet dat Esther die snel uit de weg gaat,
de jonge bloemiste houdt ook buiten de

‘WorldSkills zijn vakwedstrijden waarbij

Dat de jonge bloemiste uit Terwolde

wedstrijden bepaald niet van stilzitten.

studenten van beroepsopleidingen over

talent voor bloemsierkunst heeft, mag

‘Ik zit nu in mijn laatste leerjaar niveau

de hele wereld tegen elkaar strijden’,

gerust gezegd worden. Na de regionale

3 en doe er niveau 4 bij in anderhalf

vertelt Esther over haar avontuur. ‘Van

voorrondes in 2016, won Esther in maart

jaar. Waarom niet? Ik vind het leuk om

timmerman en metselaar tot kapper en

van dit jaar ook de landelijke finale: Skills

actief bezig te zijn.’ Esther heeft al enige

bloemist. Onze skills worden beoordeeld

Heroes. In de RAI in Amsterdam versloeg

internationale ervaring opgedaan tijdens

tijdens vier wedstrijddagen, waarin

ze de andere deelnemers met een

een stage in Zweden. ‘Het is gaaf om te

we verschillende, nu nog onbekende

prachtige score van 558 punten. Esther:

zien hoe ze het vak daar beoefenen. De

opdrachten krijgen.’

‘De opdrachten krijg je ter plekke. Vaak

grootste verschillen? Nederland is een

zijn het creatieve, uitdagende opdrachten.

bloemenland. Hier zie je veel massa. In

Zo moest ik tijdens de regionale
voorrondes bijvoorbeeld een object maken
van golfkarton, en een boeket van plastic

Voorrondes VBW
Flowercup gaan weer
van start; meld je aan!
Bloemisten uit heel Nederland
strijden dit najaar weer om de
prestigieuze VBW Flowercup.
Aanmelden voor de regionale
voorrondes is nu mogelijk.

daarmee 30 deelnemers. De finaleronde
vindt plaats tijdens de VBW-ledendag op
woensdag 8 november in Aalsmeer.

Meedoen is goed voor
je ontwikkeling

Steekschuimopdracht
De uitdaging dit jaar? Een steekschuim-

Ontwikkeling en inspiratie

Die voorrondes vinden plaats bij Flora-

opdracht binnen het thema ‘trends’. Die

De VBW Flowercup is een jaarlijkse

Zon (Venlo, 24 september), Pyramide

opdracht wordt gemaakt op een nieuwe,

vakwedstrijd voor bloemisten, mede-

Zweden nemen ze alle tijd, werken ze heel

(Naaldwijk, 26 september), Eurofleur

zwarte steekschuimondergrond van

werkers en studenten. Meedoen is goed

gedetailleerd en secuur. Een beetje zoals

(Eelde, 11 oktober) en Plantion (Ede, 23

Smithers-Oasis. Smithers-Oasis stelt

voor je ontwikkeling als bloemist. Je

de Ikabana-stijl in Japan.’

oktober). Uit elke voorronde plaatsen

deze ondergronden ter beschikking aan

doet er bovendien volop inspiratie op

de zes beste bloemisten zich voor de

de deelnemers. Kijk voor meer informatie

Zo draagt de wedstrijd bij aan de ont-

finale.

over de wedstrijd op vbw.nu/flowercup.

wikkeling van het vak. Vorig jaar deden

Hier kan je je ook aanmelden. De inschrij-

er ruim tweehonderd bloemisten mee.

ving sluit twee weken voor elke voorronde.

De VBW Flowercup werd toen gewon-

bekertjes. Bij de Skills Heroes moesten
we vooral laten zien dat we kunnen

Wat ze in Abu Dhabi wil bereiken? ‘Als je

omgaan met de materialen en de techniek

meedoet, ga je natuurlijk voor de winst.

beheersen. WorldSkills zal ongeveer

Maar heel eerlijk gezegd vind ik het al

Daarnaast zijn er zes wildcards

dezelfde lijn volgen vermoed ik. Ik moet

heel vet dat ik daar naartoe mag. Ik zie

te verdelen. In totaal telt de finale

sowieso bruidswerk maken, maar verder

WorldSkills dus als een mooie ervaring.’

laat ik me verrassen.’

Volg Esther via facebook:

nen door Roxanne van Schellen van
Natuurlijk Rosalie uit IJsselmuiden.

De VBW Flowercup 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.facebook.com/estherweijenbergwk
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lijkt me heel leuk. Daar kun je echt wat
mee, al moet ik me nog goed verdiepen
in het verhaal. Bij het Indian Summerbruidsboeket denk ik nu aan herfstkleuren
en iets met een dromenvanger. De
steekschuimopdracht vind ik lastig. Daar
heb ik nog geen beeld bij. Het maken van

In de verrassingsopdracht sta je er
alleen voor en kan je
écht laten zien wat je
in huis hebt

florale lichaamsversiering is mij juist op
het lijf geschreven. Dat doe ik af en toe
in mijn vrije tijd en ik haal sowieso altijd
veel inspiratie uit de mode. En in

er rekening mee. Het is uiteraard wel

de verrassingsopdracht sta je er alleen

hard werken. Toen ik meedeed aan het

voor en kan je écht laten zien wat je in

NK, heb ik in de nacht voor de finale tot

huis hebt.’

kwart voor drie doorgewerkt. Een uur
later stond ik weer naast mijn bed.’

Meeleven
VBW ondersteunt Hidde bij zijn EK-missie,

Adrenaline

bijvoorbeeld door hem te helpen bij

Of al die uren zich straks gaan

zijn voorbereidingsplan en te koppelen

uitbetalen in een topnotering vindt

aan andere bloemisten die eerder aan

Hidde lastig om te voorspellen. Hij

internationale kampioenschappen

heeft namelijk geen idee wie zijn

hebben meegedaan. Ook VBW-partners

concurrenten zijn. ‘Maar ik ga natuurlijk

als Smithers-Oasis, Plantion en Royal

voor de winst of in ieder geval een

FloraHolland helpen de talentvolle

podiumplaats. Zenuwen heb ik nog niet,

Raaltenaar. Via Facebook kreeg hij al

maar dat komt nog wel als ik daar ben.

diverse berichtjes van bloemisten.

Ik ben een behoorlijke stressjunk. Die

‘Heel bloem-minnend Nederland staat

adrenaline geeft mij juist een kick. Ik

achter mij.’

kijk er dus naar uit en heb heel veel zin
in het EK!’

Hidde vindt het bijzonder om te zien
dat zoveel mensen meeleven. Dat
geldt zeker ook voor zijn collega’s bij
Meesterlijk Geschikt in Apeldoorn. Zijn
de voorbereidingen en EK-deelname

Hidde Klink naar het EK

een beetje te combineren met zijn werk
daar? ‘Absoluut’, zegt Hidde. ‘Ze houden

Kleurrijke ‘stressjunk’
gaat voor EK-podium

Wil je Hidde
volgen op zijn
weg naar het EK?
Kijk dan op
www.helemaalhid
de.nl
voor updates
en vlogs.

Wie is Hidde?
Hidde Klink creëerde ooit als vmbo-scholier
een korenschoof gebonden boeket van
satéprikkers. Hij raakte al snel verliefd op
het bloemistenvak. De rest is geschiedenis.
Inmiddels is Hidde 23 lentes jong en werkt
hij bij Meesterlijk Geschikt in Apeldoorn.
Daar zijn ze maar wat trots op deze
kleurrijke, getalenteerde en gepassioneerde

Hidde Klink vertegenwoordigt
Nederland tijdens het EK voor
junioren op 15 t/m 17 september.
Hoe bereidt deze jonge bloemist
zich voor op de wedstrijden in het
Belgische St. Truiden?
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‘De reglementen en de opdrachten

De jonge EK-deelnemers krijgen dit jaar

vakidioot. Waar je hem van kent? Natuurlijk

zijn bekend’, vertelt Hidde. ‘Ik ben nu

pittige opdrachten voorgeschoteld. Ze

als winnaar van het afgelopen NK voor

bezig met het opdoen van inspiratie. Je

moeten aan de slag met een combinatie

junioren en misschien ook van het SBS-

denkt na, spart met collega’s en andere

van bloemen en fruit. Hidde’s eerste

programma Hollands Beste Bloemstylist.

bloemisten, zoekt op internet en dan gaat

indruk? ‘Het vrije arrangement met

er vaak vanzelf wat borrelen.’

als thema de zonde van Adam en Eva

| Bloemist

37

Vakmanschap

goede beroepsopleiding bewerkstellig je
door een intensieve samenwerking met
het bedrijfsleven. Door gastlessen te
organiseren, maar ook door met elkaar
in gesprek te gaan over de inhoud van

‘Het vak moet
het vak blijven’
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je ze vertrouwt, dan krijgen ze ook zin
om harder voor jou te lopen. Als jij passie
overbrengt, krijg je passie terug. Wij
hebben het leukste vak van de wereld.

Wat vind jij
belangrijk?
Meedenken met onderwijsinstel-

Dat laatste heeft onze aandacht.

ook voor de toekomstige generatie

lingen is niet alleen weggelegd voor

Bedrijven moeten goed weten wat

klaar staan.’

deze bloemistenambassadeurs.

scholen belangrijk vinden in een stage

verder te verbeteren. Annemiek van

en andersom. Tot op heden deed iedere

Brenk, van De Stijl Floral Design in

Pinterest

onderwijsgebied of verbeterpunten

school dat op zijn eigen manier met grote

Nieuwegein, is zo iemand met hart

Niet alleen kun je zelf het vak overbrengen,

ziet voor de Bloemistenacademie,

onderlinge verschillen tot gevolg. Zo kon

voor het onderwijs. ‘Ik herken wat Anja

bloemisten kunnen zelf ook veel van de

dan horen we dat graag. Je kan

een bloemist twee leerlingen hebben,

beschrijft. Ook wij organiseren met de

leerlingen leren, merkt Annemiek. ‘Wij zijn

je input geven aan de “regionale

die ieder totaal andere stagevereisten

studiegroep interessante avonden, waar

een grote bruidsbloemist. Tegenwoordig

ambassadeur” of bij VBW in Ede.

hebben. Bovendien wordt tegenwoordig

vervolgens geen hond naartoe komt. Of

halen mensen hun ideeën van Pinterest en

VBW heeft intensief contact met de

meer van leerbedrijven verwacht dan

altijd dezelfden. Wat ik als ambassadeur

social media. Datzelfde verwachten ze van

AOC’s en zal ook de bloemistenam-

voorheen. De Bloemistenacademie trekt

vooral wil doen is collega-bloemisten laten

ons als bloemist. Van mijn leerlingen heb

bassadeurs van input voorzien voor

hierin één duidelijke lijn. Voor scholen en

zien hoe belangrijk jij bent voor de leerling.

ik bijvoorbeeld geleerd om offertes aan te

hun gesprekken met de scholen.

leerbedrijven.’

Bloemisten zijn druk, maar neem de tijd

vullen met voorbeeldfoto’s. Maak gebruik

om in een leerling te investeren. Goed je

van de skills die zij in huis hebben.’

Als jij wensen en behoeften hebt op

Extra handjes?

vak overbrengen op een leerling betaalt

Wat het Wellantcollege hoopt te bereiken?

zich terug. Een aantal ondernemers

Annemiek ziet ook verbeterpunten in de

blijft. Dat mensen weer zin krijgen om met

‘Momenteel heeft 80/90 procent van de

ondervindt het verschil al.’

opleidingen. ‘Neem de discussie over het

bloemen aan de gang te gaan. Daar is ook

leren van bloemen- en plantennamen.

vraag naar. Ambachten zijn weer helemaal

leerlingen een prima stage, maar helaas

doel? ‘Ik wil gewoon dat het vak het vak

is er ook een deel dat hierbij problemen

Hoe je dat concreet doet? ‘Laat zien dat

Hoe wil je efficiënt inkopen zonder die te

van nu en mensen gunnen het ambacht

ondervindt. Terwijl de stage een belangrijk

je zelf ook veegt, om vijf uur opstart of

kennen? Ik heb momenteel vier stagiaires

hun klandizie. Aan goede ambachtslieden

onderdeel van het diploma is. Als opleider

de boel buiten zet. Ga op een stille dag

lopen. Te vaak moeten ze vragen hoeveel

is een tekort, daar moeten we samen

willen we deze bedrijven meenemen in de

eens een kwartiertje met ze zitten om

water planten nodig hebben. Goede kennis

iets aan doen. De Bloemistenacademie

verbeteractie: waar liggen verbeterpunten

te vertellen over waarom jij juist dit vak

van dat soort zaken is zo belangrijk.’ Haar

helpt daarbij.’

en hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?
Belangrijk is dat bedrijven zich bewust
zijn van het feit dat opleiden een taak
is. Zonder praktijkbegeleiders geen

In de Bloemistenacademie werken
onderwijsinstellingen en bloemisten
intensief samen. Doel is om jong
talent optimaal voor te bereiden op
een bloeiende carrière. Annemiek van
Brenk, van De Stijl Floral Design in
Nieuwegein en Anja Bronda van het
Wellantcollege in Houten vertellen
over hun deelname.

beoefent. Of stel ze vragen. Laat zien dat

Wil het vak blijven bestaan, dan moet je

de opleiding en de praktijkbegeleiding.

Bloemistenacademie

Doel is om jong
talent optimaal voor
te bereiden op een
bloeiende carrière

Doe de gratis training
Praktijk-opleider!

Werkend
leren en
lerend
werken

in Houten het startschot gegeven. 75

nieuwe vaktalenten. Maar hoe bereik je

docenten uit heel Nederland kregen daar

leerbedrijven, om over dit soort zaken

informatie over de kernwaarden van de

te sparren? Tijdens bijeenkomsten of

Bloemistenacademie: samen werken aan

examenexposities zie je toch vaak dezelfde

Wil jij leerlingen van de Bloemistenacademie een stageplek aanbieden binnen jouw

nog beter onderwijs dat aansluit bij wat

gezichten.’

bedrijf? Dan kan dat alleen als je een ‘erkend leerbedrijf’ bent en een opleiding

voor bedrijven in de bloemendetailhandel
belangrijk is.

praktijkopleider hebt gevolgd.

Ambassadeurs
Mogelijk ligt het antwoord bij de

De aanvraag om erkend leerbedrijf te worden, dien je in bij de

‘Reden voor onze aansluiting bij de

bloemistenambassadeurs die VBW heeft

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Daarnaast

Bloemistenacademie is vooral het

gekoppeld aan de onderwijsinstellingen

is het nodig om een korte training Praktijkopleider te volgen. De scholen van

Opleiders

samenwerkingsdocument dat in de

van de Bloemistenacademie. Dit zijn vijftien

de Bloemistenacademie bieden deze training met VBW gratis aan. Voor meer

Begin van dit jaar werd tijdens een kennis-

getekende overeenkomst zit’, vertelt

ervaren ondernemers die hun kennis willen

informatie kijk je op vbw.nu en/of bloemistenacademie.nu.

en inspiratiedag op het Wellantcollege

Anja Bronda van het Wellantcollege. ‘Een

inzetten om het onderwijsprogramma

Bloemist
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Bloemen voor
de paus
Floraal vormgever Paul Deckers uit Posterholt
is al bijna dertig jaar betrokken bij de
Nederlandse paasbloemenzee in Rome.
Hij ontving zelfs een pauselijke onderscheiding
en is sinds twee jaar hoofdarrangeur.

Dit kan bijna niemand ontgaan zijn, want de bloemen haalden
al voor het Urbi et Orbi het nieuws. Meeuwen richtten een
ravage aan. ‘Even schrikken, maar we hadden de situatie
snel onder controle. Alle schade kon hersteld worden.’ De
meeuwen waren een onverwacht risico, maar verder worden vele voorzorgsmaatregelen genomen. Eén van de
belangrijkste? Het gebruik van Floralife® Express Clear Ultra van Smithers-Oasis.
‘Vijf dagen voor Pasen vertrokken de bloemen onder grote belangstelling vanuit de Keukenhof naar Rome. Bovendien viel Pasen laat
dit jaar, waardoor je rekening houdt met warmer weer. Je hebt niet
alles in de hand, dat hebben de meeuwen wel bewezen, maar de
Floralife-producten zorgen ervoor dat de duizenden bloemen er
in Rome supermooi bij staan tijdens de Paasmis.’
Deckers mag meer dan tevreden zijn. De bloemenarrangementen
konden rekenen op vele complimenten en uiteraard een dankwoord
van de Paus. ‘We hebben dit jaar met nog meer verschillende bloemen
gewerkt, waaronder de bijzondere Roselilys, zonder stuifmeeldraden,
en de Avalanche-roos 'Pearl', maar ook vele traditionele bloemen zoals tulpen, hyacinten en narcissen. Dankzij
het gebruik van zowel Oasis®-steekschuim als Floralife-producten stonden die er stuk voor stuk prachtig bij.’

FLORALIFE-TECHNOLOGIE
Floralife® Express Clear Ultra verlengt de levensduur doordat ook niet-afgesneden bloemstelen water
en voeding opnemen. Bovendien voorkomt het dat knoppen vroegtijdig open gaan of buigen.

