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van start!

vakblad voor de ondernemende en creatieve bloemist

Lobby

Kwaliteit: nu en straks
Tijdens de algemene ledenvergadering van VBW zei ik het al: er is licht aan het einde van de
tunnel. In het eerste half jaar hebben bloemisten gemiddeld een plusje gedraaid. Geweldig
nieuws, zeker omdat dit laat zien dat de onvermoeibare inzet van onze leden resultaat oplevert.
Onze branche kwam positief in de media. Mede door het aanstormend talent dat tijdens het NK
Bloemsierkunst Junioren een hoge kwaliteit liet zien. Maar ook door de fantastische boeketten die
we voorbij zagen komen tijdens de VBW Flowercup. Het vakmanschap en de vakkennis van al deze
kandidaten liet prachtig zien wat de Nederlandse bloemist in zijn mars heeft.
John Thijert
info@vbw.nu

Bijzonder trots ben ik ook op de Bloemistenacademie, waarin VBW met twaalf AOC’s samenwerkt
om vakmensen voor de bloemendetailhandel op te leiden. Hiermee leggen we de basis voor
weer een nieuwe generatie bloemisten. Zodat ook in de toekomst de kwaliteit van onze branche
gewaarborgd blijft.
Ten slotte wens ik iedereen een goede kerstverkoop, zodat we dit jaar positief kunnen afsluiten.
Met vriendelijke groet,
John Thijert, voorzitter VBW
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‘Voor bloemisten gaat een mild regime
gelden: een goed veiligheidsbewustzijn bij
alle medewerkers in het bedrijf met een

Via MKB Nederland maakte VBW zich dit najaar ook
in breder verband sterk voor de belangen van mkbbedrijven. Die moeten een uitzonderingspositie in
wet- en regelgeving krijgen. Met name als het gaat
om arbeidsrecht, is volgens VBW een status aparte
dringend noodzakelijk. VBW zal haar lobby in
politiek Den Haag daarom intensiveren.

'Een goed veiligheidsbewustzijn en plan van
aanpak is voldoende'

goed plan van aanpak zijn voldoende’, zegt
VBW-directeur Marco Maasse.

‘Het huidige systeem weerhoudt mkb’ers
ervan mensen in dienst te nemen. De ver-

Om het veiligheidsbewustzijn bij bloe-

antwoordelijkheden en risico’s drukken te

misten te vergroten, wordt samen met de

zwaar. We moeten toe naar een ontslag-

bakkers-, slagers-, kappers- en schoen-

systeem voor kleine bedrijven met een

makersbranche een eenvoudige digitale

beperkte, waar mogelijk vaste vergoeding

BHV-training ontwikkeld. ‘Alle mede-

en verder geen ingewikkelde

werkers moeten die straks volgen om te

procedures. Ook moeten onder-

voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

nemers eindelijk worden verlost van

De volgende stap is dat we de digitale

de disproportionele verplichting bij de

BHV onderbrengen bij de RI&E.’

loondoorbetaling bij ziekte.’

Hidde Klink wint NK Junioren
| Bloemist
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Minister komt bloemist
tegemoet met
transitievergoeding
Fysieke klok bij Royal
FloraHolland blijft behouden
Het blijft voor bloemisten in de
toekomst mogelijk om bloemen
in te kopen via de fysieke klok
bij Royal FloraHolland. Dat is
het resultaat van de lobby die
VBW voerde.

‘Royal FloraHolland ziet de waarde van

klok. De juiste locatie, tarieven en de vorm

het bloemistensegment en het belang

van de samenwerking worden nog verder

van de fysieke klok voor een deel van de

uitgewerkt de komende tijd. Maar met

bloemisten. Ondanks de digitale weg die

dit resultaat zijn we erg blij’, zegt Marco

het bedrijf is ingeslagen, blijft het daarom

Maasse, directeur VBW.

mogelijk om in te kopen via de fysieke

VBW werkt aan
e-commerce
voor planten
VBW gaat samen met Waterdrinker onderzoek doen naar digitale presentatieen verkoopmogelijkheden van planten. Uitgangspunt is dat bloemisten wel de
lusten, maar niet de lasten van verkoop hebben.
Daarbij wordt gedacht aan een sfeervolle online presentatie van planten. Die moet

Minister Lodewijk Asscher gaat de
Wet Werk & Zekerheid (WWZ) aanpassen. VBW had daarvoor gelobbyd,
omdat bloemisten in de problemen
komen doordat ze torenhoge transitievergoedingen dienen te betalen als ze
langdurig zieke werknemers willen
ontslaan of noodgedwongen hun
winkel moeten sluiten.

Bloemist

Om dit mogelijk te maken gaat de uni-

transitievergoeding. De cao moet dan wel

forme Awf-premie wel omhoog. Bedoeling

voorzien in een redelijke financiële vergoe-

is dat de compensatie met terugwerkende

ding voor medewerkers of voorzieningen

kracht ingaat per 1 juli 2015.

die hun kans op nieuw werk vergroten.
De aanpassingen zijn nog niet definitief.
Ook wordt het makkelijker om afscheid te

De Raad van State geeft binnenkort een

nemen van langdurig zieke werknemers.

advies over het gewijzigde wetsvoorstel,

Zij houden recht op hun transitievergoe-

waarna de Tweede Kamer erover beslist.

ding, maar bloemisten worden hiervoor

Dat gebeurt naar verwachting begin 2017.

voor planten in huis en/of als cadeau. Met vervolgens een e-commerce oplossing en

Bloemisten mogen straks bij ontslag om

(grotendeels) gecompenseerd uit het

Als de Tweede Kamer instemt met de

goede marges voor de bloemist, zonder dat die (grote) voorraden planten in zijn winkel

bedrijfseconomische redenen (inclusief

Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

aanpassingen, zal VBW dit onderwerp

hoeft te hebben.

bedrijfsbeëindiging bij geen haalbare

huidige en nieuwe consumentengroepen digitaal bereiken en hen enthousiast krijgen

4

bedrijfsoverdracht) afwijken van de

inbrengen in het cao-overleg.

| Bloemist
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‘Samen werken aan toekomst
van de branche’
Lindsey Zuidgeest, Het Molentje
Bloem & Tuin (Nijmegen): ‘Ik heb
me kandidaat gesteld omdat ik me
wil inzetten voor de toekomst van
de branche. Dit is het vak wat ik
het allerleukste vindt. Helaas loopt
het aantal bloemisten terug en

‘Inzetten voor freelancers

volgen steeds minder jongeren de

en Zuid-West Nederland’

bloemistenopleiding. Daar moeten

Jaap Wisse van Bloemisterij

we samen wat aan doen, zodat

Wisse (Heinkenszand): ‘Ik vind

consumenten over twintig jaar nog

het belangrijk dat bloemisten

steeds bloemen kunnen kopen bij de

uit Zuid-West Nederland een

speciaalzaak. Wat ik kan toevoegen?

vertegenwoordiger bij VBW houden.

Ik ben jong (28) en heb met een

We zitten een beetje in een uithoek

opleiding small business en retail

van het land en dan word je snel

management een andere achtergrond

vergeten. Ik zou bijvoorbeeld graag

dan veel bloemisten. Ik denk dus

zien dat er bijeenkomsten komen

vooral een frisse, flexibele en

op locaties waar ook Zeeuwse

innovatieve blik op de branche.’

bloemisten relatief snel kunnen
komen. Verder wil ik me hard maken
voor zaken als onderwijs en innovatie.

Twee nieuwkomers voor
ledenraad tijdens ALV
Jaap Wisse en Lindsey Zuidgeest
zijn toegetreden tot de ledenraad
van VBW. Marion Lemmen en
Pascal Zijlmans waren herkiesbaar
en kregen opnieuw het vertrouwen
van de leden.
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jaar met 2 procent geïndexeerd. En met

bloemisten niet ligt in het grijze midden

ingang van 2017 kunnen bloemisten

en dat online een steeds belangrijkere rol

zonder personeel een retribrutie van € 150

gaat spelen.

'Het VBW-lidmaatschap
wordt aantrekkelijker
voor freelancers'

van freelancers. Je kunt mij altijd
even aanspreken. Ik ben een echt
verenigingsmens. Als je iets voor
elkaar wilt krijgen, moet je het samen
doen. Daarom heb ik veel zin om aan
de slag te gaan in de ledenraad.’

aanvragen. Daarmee wordt lidmaatschap
van VBW aantrekkelijker voor onder meer

De ALV maakte onderdeel uit van de

freelancers.

ledendag. De aanwezige bloemisten
bezochten onder meer de Trade Fair en

Tijdens de ALV blikte voorzitter John

werden volop geïnspireerd met de nieuwste

Thijert terug op de inspanningen van VBW

trends in bloemen, planten, interieur

Dat gebeurde tijdens de algemene

in het afgelopen jaar. Ook werd stilgestaan

en lifestyle. VBW bedankt haar partners

ledenvergadering op woensdag

bij de uitkomsten van het segmentatie-

Waterdrinker Aalsmeer, Royal FloraHolland,

2 november in Aalsmeer. De belangrijkste

onderzoek (zie pag. 36). Eens te meer

Bloemenbureau Holland en Cultra voor het

besluiten? De contributie wordt volgend

werd duidelijk dat de toekomst voor

mede mogelijk maken van deze dag.

Bloemist

Ook wil ik opkomen voor de belangen

| Bloemist
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Waardering

Deze bloemisten zijn 25 jaar of langer lid van VBW

voor 4.082 jaar
lidmaatschap

Jarenlang lid zijn van een
vereniging. Dat is tegenwoordig
niet meer vanzelfsprekend.
VBW is trots op haar leden en
spreekt graag haar waardering
uit. Daarom werden onlangs alle
bloemisten in het zonnetje gezet
die al langer dan 25 jaar zijn
aangesloten bij VBW. Zij kregen
van VBW een officiële oorkonde.

In totaal werden er 129 oorkondes
overhandigd. Samen zijn deze
bloemisten goed voor maar liefst 4.082
jaar VBW-lidmaatschap. Bijzonder toch?
Voortaan krijgt elke bloemist die 25
jaar lid is een oorkonde uitgereikt.

klanten meteen dat je al jarenlang bent

De oorkonde is ingelijst en kan in de

aangesloten bij een branchevereniging.

winkel opgehangen worden. Zo zien

En dat geeft extra vertrouwen!

Lid sinds de hongerwinter van 1944
Bloemen anno 1907. Het uithangbord

In die roerige periode besloot Evert

prijkt trots aan de gevel van het

de Leeuw desondanks lid te worden

monumentale pand in de Voorburgse

van VBW. En dat is De Leeuw Bloemen

Herenstraat. Een sfeervol winkelstraatje

nog tot op de dag van vandaag, 72 jaar

dat één en al historie ademt. Hier is de

later. ‘Het was vanzelfsprekend dat

bloemist gevestigd die het langste lid is

we lid waren’, zegt Aad die in 1976

van VBW: De Leeuw Bloemen.

parttime begon in de bloemen naast
zijn werk als supermarktinkoper.

‘Mijn opa is de winkel en kwekerij
begonnen. Hij had de liefde voor het vak

Inmiddels staat hij alweer ruim 30 jaar

weer doorgekregen van zijn vader, die

fulltime in de bloemenzaak die klanten

hovenier was bij prinses Marianne’, vertelt

uit Voorburg en Leidschendam bedient

Aad de Leeuw. ‘In 1944 nam mijn vader

met boeketten, rouwarrangement en

Evert de zaak over. Midden in oorlogstijd,

trouwwerk. ‘Ik heb het lidmaatschap

ja. Bloemen waren nauwelijks te krijgen.

van mijn vader overgenomen. Van

Het was de tijd van de hongerwinter.

generatie op generatie dus. Zo gaat

Bloembollen dienden vooral als voedsel.

dat hier.’

Mijn vader werkte daarom niet alleen als
bloemist, maar bakte ook brood bij de
plaatselijke bakker.’
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Bedrijfsnaam
E. de Leeuw
Bloemisterij J. v.d. Waal en Zn.
Bloemisterij Kleefstra
Bloembinderij Lotus
Bloemsierkunst Ari-Jenne
A.A. Semper Florens
van Delft’s bloemenhuis
Vita Flora VOF
Ten Kate flowers & decorations
Gloriosa Bloemen
Bloemsierkunst Ogenlust
Bloemsierkunst Rob van den Berg
Florifère VOF
Thijert Bloemsierkunst
Bloemsierkunst Le Soleil
Bloemisterij Anthurium
Bloemsierkunst Oosterom
Bloembinderij Van der Post
Partners in Bloemen Anton van Eijk
Cees Flowershop
Bloemsierkunst Bas Bentzon
t Erfke
Lek Bloemenservice
Marjo Bloemsierkunst
Toon’s Bloemenwinkel
Jan Grubben Bloemsierkunst
Bloemenatelier Florale
Oogenlust
Paul Hafkamp Bloemen
Groen Flora
t Blumpke
Elenbaas Bloembinders
Magnolia Bloemen Tilburg
Cees Mom “Natuurlijk”
van der Graaf Bloem en Kado
Het Bloemenhoekje
Bloembinderij van der Hulst
Bloembinderij Andreanum
Bloembinderij Ellen Nijenhuis
Witteveen’s Bloemen
Wim van Assem
Van den Berge
Bloemsierkunst Ed Heuvelmans
Bloemsierkunst Terry Hecker
Bloemsierkunst Verbakel
Intratuin Thuylshof Venray B.V.
De Klerk Bloemsierkunst
en Interieurbeplanting
Snijder Bloemenkiosk
Hollanders Bloemisterij
Bloemisterij Teunissen
Fa. H.A. Tibbe
Intratuin Almere
Bloembinderij Henk de Jonge
VOF Boterhoek Bloemen & Interieur
Frissen Pieters Bloemensalon BV
Bouquetterie
Rodolf Bloemisten
Flowers for All
Sonia-Bloemen
Bloembinderij Ad ten Have
Bloemsierkunst van de Voort
Bloemenhandel de Lelie
Bloemenmagazijn Fokkens
Bloemsierkunst de Duinroos
Bloemsierkunst Henk Ganzeman

Plaats
VOORBURG
RIDDERKERK
EMMELOORD
MEDEMBLIK
NISTELRODE
S HEERENBERG
ZEIST
LANDSMEER
DEVENTER
BEST
HOENSBROEK
VELSERBROEK
MAASSLUIS
HENGELO
SON EN BREUGEL
VENLO
WOERDEN
HILLEGOM
BREDA
LEEUWARDEN
HEERHUGOWAARD
LIEMPDE
DE KWAKEL
HOLTEN
GRAVE
VENLO-BLERICK
HAZERSWOUDE-DORP
EERSEL
DEVENTER
BILTHOVEN
GULPEN
DRIEBERGEN
TILBURG
AMSTENRADE
KRIMPEN AAN DE LEK
VLIJMEN
LISSE
GROU
BRUMMEN
EPE
ALKMAAR
THOLEN
HEERLEN
TERBORG
EERSEL
VENRAY

Lid sinds
01/08/1944
10/02/1965
15/03/1965
07/06/1967
17/11/1973
01/02/1976
29/06/1976
01/06/1978
01/07/1978
13/08/1978
01/10/1978
01/10/1978
01/10/1978
01/10/1978
01/10/1978
12/10/1978
19/10/1978
25/10/1978
29/10/1978
17/11/1978
26/11/1978
11/01/1979
01/02/1979
01/05/1979
01/06/1979
01/10/1979
01/03/1980
01/08/1980
10/09/1980
01/11/1980
01/02/1981
01/12/1981
01/03/1982
01/04/1982
01/05/1982
23/06/1982
06/01/1983
01/05/1983
01/02/1984
13/03/1984
01/04/1984
01/05/1984
01/05/1984
01/07/1984
19/07/1984
01/10/1984

EINDHOVEN
01/11/1984
VOORBURG
01/01/1985
MEERSSEN
01/01/1985
TERWOLDE
01/01/1985
ALMELO
01/02/1985
ALMERE
26/02/1985
DEDEMSVAART
01/03/1985
ST. ANNAPAROCHIE
01/04/1985
MAASTRICHT
12/04/1985
BARENDRECHT
01/05/1985
ULVENHOUT
01/09/1985
OUD-BEIJERLAND
01/10/1985
HUIZEN
01/10/1985
ULFT
01/11/1985
REUSEL
05/11/1985
WESTERHAAR-VRIEZENVEEN
01/12/1985
AMSTERDAM
01/01/1986
BEVERWIJK
01/02/1986
WIJK BIJ DUURSTEDE 01/03/1986

Bedrijfsnaam
Bloemenhuis Hofman
Voorhout Bloemkunst en Decoratie
Bloembinderij De Eeuwige Lente
Bloemenhuis Helena
Jules’ Bloemenhuis
Bloemisterij Margo Kwakernaak
W.H. Hassink
De Lelie
Dick Willemsen
Bloemsierkunst Peter
en Marian Stokman
Stoffer Veurman Bloemen
Fleurtiek Airport B.V.
Edelweiss
Aalsmeers Bloemenhuis
Viva-Fleur
Bloembinderij Riet Wessels
De Jong Fleuriade
Bloemsierkunst Marimba VOF
Fleur Studio Rotterdam b.v.
Bloemisterij P. J. Zijlstra
Bloembinderij Anton Visch
Bloembinderij Margriet
Anemoon
Bloemsierkunst Flierman
Bloemenhandel Kraak
N. Spaans & Zn.
De Bloemenvink
Bloemisterij Haneveld
A/B Bloemsierkunst
Bloemenhuis Luyckx
Bloemisterij Sour
Bloemsierkunst Wilhelmientje
Bloemsierkunst Mille Fleurs
Madelief
CK Bloemen
Huffels Delicatessen
Bloemisterij Bert van der Wal
Bloem & Styling aan De Zeven Alleetjes
Berghroos
Bloemenhuis Labberton
Nicothé / Bloemsierkunst Nicothé
Eurofleur Leusden
Bloemsierkunst van Gruijthuijsen
Fa. Nelis Baltus / Nelis Baltus
Wisse Bloemisterij
Flora Jozina
Spaansen Bloemen
GroenRijk Assen
Bloemenboetieks Jan Bijl
Bloemsierkunst Scherling
Bloemsierkunst Daan Meurs
Bloemsierkunst de Groot
Bloemimpuls Liflower
Bloemsierkunst De Carlton
Amsterdam Flora
Blomatelier
Iris
t Genderdal
Bloemenatelier Han Fokkink
September
De Bloemenhoek
Bloemenhuis Balkema
Clemens Bloem & Groen stylisten
Gerard’s Bloemenkas
Bloemsierkunst van Buuren

Plaats
DIEVER
MONTFOORT
APELDOORN
AMSTERDAM
MIERLO
OUDEWATER
ZELHEM
AMSTERDAM
ARNHEM
AALSMEER

Lid sinds
01/03/1986
10/04/1986
23/04/1986
01/05/1986
01/05/1986
01/07/1986
01/08/1986
15/08/1986
15/08/1986
01/09/1986

GRONINGEN
01/02/1987
AMSTERDAM-SCHIPHOL
01/03/1987
AMERSFOORT
06/04/1987
SCHEVENINGEN
01/05/1987
HOOGEVEEN
01/10/1987
KREWERD
01/12/1987
ENKHUIZEN
01/12/1987
BOXTEL
01/12/1987
ROTTERDAM
01/12/1987
LANDSMEER
01/03/1988
DELDEN
01/06/1988
GELDERMALSEN
01/06/1988
DRONTEN
01/07/1988
DIEPENVEEN
01/09/1988
HARSKAMP
04/11/1988
BUSSUM
01/01/1989
LEIDSCHENDAM
01/02/1989
LAREN
01/02/1989
NUMANSDORP
01/05/1989
EELDE
01/07/1989
MAASTRICHT
01/10/1989
CUIJK
01/11/1989
VOORSCHOTEN
09/01/1990
PURMEREND
27/02/1990
AVENHORN
01/03/1990
UTRECHT
01/03/1990
OUDESCHILD
02/03/1990
ZWOLLE
19/03/1990
PURMEREND
01/04/1990
VAASSEN
01/05/1990
DRUNEN
31/05/1990
LEUSDEN
01/08/1990
BENEDEN-LEEUWEN 01/09/1990
EGMOND BINNEN
01/10/1990
HEINKENSZAND
12/10/1990
HARDERWIJK
30/10/1990
OUDKARSPEL
01/11/1990
ASSEN
01/12/1990
VENLO
20/12/1990
APELDOORN
25/01/1991
APELDOORN
16/02/1991
HEERDE
28/02/1991
LANDGRAAF
17/04/1991
TERNEUZEN
26/04/1991
AMSTERDAM
01/07/1991
GOUDA
14/07/1991
DEVENTER
27/07/1991
EINDHOVEN
01/09/1991
LOCHEM
22/09/1991
VENRAY
26/09/1991
MIDDELBURG
25/10/1991
BEDUM
28/10/1991
BLADEL
01/11/1991
WILDERVANK
12/11/1991
KRIMPEN A/D IJSSEL 30/11/1991

| Bloemist

9

VBW

VBW

Verzilver jouw VBW Waardecheques vóór 31 december 2016

Laatste kans: gratis
advertentie ter
waarde van € 200
In december stel je als bloemist de
nodige cadeauboeketten samen.
Vergeet in alle drukte niet om jouw
eigen cadeaus van VBW uit te pakken.
Je kunt nog tot en met 31 december
2016 de VBW Waardecheques
verzilveren.

VBW gewoon
bereikbaar tijdens
de feestdagen

column

Eveline van den Brink,
Relatiebeheerder VBW

Met uitzondering van maandag 26 december (Tweede
Kerstdag) is VBW rondom de feestdagen gewoon
bereikbaar.

Dit is alweer het laatste nummer van 2016. En wat doe je
dan: terugkijken. Persoonlijk kijk ik met veel dankbaarheid
en ontroering terug op het afgelopen jaar. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, want ik werd geconfronteerd
met volksziekte nummer 1: kanker. Bovendien van een
(nog) ongeneeslijke soort.

Onze cadeautip voor de feestmaand?

Toch is het een bijzonder en ontroerend mooi jaar geweest.

Dat is de gratis advertentie (t.w.v € 200)

Alle bloemen, kaarten en lieve berichten die ik heb mogen

in een Weekkrant van de Persgroep die

ontvangen maken mij nederig en dankbaar. Het gaf kracht.

bij jou in de buurt verschijnt. Gebruik

Ik ben er nog lang niet, maar inmiddels werk ik weer

hem om consumenten in jouw omgeving

20 uur per week en dat voelt geweldig. Ik voel mij enorm

te verleiden tot aankoop van een mooi

gedragen door mijn familie, het kleinkind wat op komst

kerststuk of kerstboeket. Je verzilvert

is, mijn geweldige collega’s en samenwerkingspartners,

deze waardecheque via VBW Marketing.

maar ook door jullie, bloemisten. Deze bijzondere ervaring
neemt niemand mij meer af.

Meer weten?
Kijk voor een overzicht

Natuurlijk is december ook een moment om vooruit te

van alle cheques op

kijken. Mijn doel voor 2017 is mij voor 200 procent in te

vbw.nu/waardecheques

zetten voor jullie bloemisten. Door beter en meer te
communiceren wat VBW voor de bloemist kan doen.
Ik hoop nog mee te maken dat bloemisten zeggen:
‘VBW daar wil ik gewoon lid van zijn’.

Koen Swinkels van Bloem en Groen Styling (Moergestel)

Ik wens voor jou dat het een jaar vol positieve lichtpuntjes

‘Wij hebben onze Kerstshowdagen gepromoot via de gratis advertentie. Die stond

is geweest. Waardoor je ook 2017 vol vertrouwen tegemoet

in een krant die in de hele gemeente verspreid wordt, gecombineerd met

gaat. Als wij allemaal vertrouwen uitstralen dan komt

een flyer voor extra attentiewaarde. Tegen inlevering van die flyer krijgen

het goed, daar ben ik van overtuigd! Ik kijk terug op een

klanten een kleine attentie. Zo bereiken we meer potentiële klanten dan in

jaar met veel zon – waar af en toe een wolkje voor

al die jaren ervoor.’

geschoven is – en proost op een geweldig 2017!

Lees het hele verhaal van Koen op pagina 44.
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Vakonderwijs

Zo verwerk je materiaalkosten fiscaal
Het is belangrijk dat je de kosten van

zijn/haar studie ter beschikking wordt

materiaal dat je aan een leerling of

gesteld, zodat eind van het kwartaal

stagiair beschikbaar stelt goed boekt.

en jaar inzichtelijk is hoeveel geld het

Om te voorkomen dat de belastingdienst

bedrijf heeft geïnvesteerd;

deze kosten ziet als loon in natura, is

• De kosten van het beschikbaar

het noodzakelijk om:

gestelde materiaal te boeken op

• In overleg met de leerling/stagiair

studiekosten/leermiddelen en af te

vast te stellen en vast te leggen wat

boeken van de inkoopwaarde.

het bedrijf investeert in zijn/haar
studie. Omschrijf dit letterlijk als

Zo voorkom je een extra heffing

studiekosten;

vanwege verkapt loon. Bovendien is op

• De waarde daarvan bij voorkeur uit te
drukken in inkoop- en verkoopwaarde;
• Wekelijks/maandelijks bij te houden

deze manier volledig duidelijk hoeveel
je als bloemist in de studie van een
stagiair of leerling hebt geïnvesteerd.

welke waarde aan de leerling voor

Hoe ondersteunt VBW
de scholen?
In het nieuwe jaar vindt er een
kennis- en inspiratiedag plaats
voor docenten van de AOC’s.

Bloemistenacademie
heeft vaart erin
Jong talent optimaal klaarstomen voor een bloeiende carrière in de bloemendetailhandel van de toekomst. Dat is waar VBW, twaalf AOC’s en leerbedrijven
sinds dit studiejaar samen aan werken via de Bloemistenacademie. Wat is er
in de afgelopen maanden gebeurd en wat staat er nog op het programma?

Wat is er al gebeurd en wat kan je de

Zij worden bijgepraat over de

komende periode verwachten?

Bloemistenacademie. Ook

De Bloemistenacademie ging dit studiejaar

krijgen ze een voorproefje van

van start. In de afgelopen weken zijn de

de verschillende gastlessen die

definitieve samenwerkingscontracten met

VBW kan geven. Die gastlessen

de meest AOC’s ondertekend. De eerste

gaan bijvoorbeeld over thema’s

stappen zijn dus gezet. De komende

als vakbonden en cao’s, btw

periode gaat VBW als verbindende

in de bloemendetailhandel,

schakel scholen en leerbedrijven nog

communicatie en nieuwe media,

dichter bij elkaar brengen. In gesprekken

trends in bloemsierkunst en

met de bedrijven gaan we dieper in

ontwikkelingen in vakmanschap.

op wat leerlingen tijdens de BPV bij
opleidingsbedrijven mogen en moeten

Wat kan jij als bloemist doen?

Zo komen voortaan zaken als

leren, wat scholen en vooral leerlingen

Zorg dat de student zich

ondernemerschap, klantgerichtheid,

dus verwachten, wat bloemisten nodig

tijdens de stage optimaal kan

Wat is de Bloemistenacademie

bloemisten opleiden, VBW en de lokale

commercieel handelen, communicatie

hebben van de AOC’s en welke contacten

ontwikkelen en daadwerkelijk

ook alweer?

bloemisten. Samen werken we aan nog

en nieuwe media standaard aan bod

er onderling gelegd moeten worden.

leert wat hij/zij moet leren. Belangrijk

De Bloemistenacademie is een

beter onderwijs dat aansluit bij wat voor

in de opleidingen. Uiteraard ontbreekt

Alleen maar schoonmaak-, veeg- en ga-

is dat ze hun leeropdrachten goed

samenwerking tussen twaalf bestaande

bedrijven in de bloemendetailhandel

vakkennis en vakmanschap met bloemen

maar-koffie-halen stages zijn met ingang

kunnen uitvoeren. Er zullen specifieke

onderwijsinstellingen (AOC’s) die

belangrijk is. Nu én in de toekomst.

en planten zeker niet.

van heden echt niet meer aan de orde.

leeropdrachten door de scholen worden

Ondertekening samenwerking
met de AOC's

Lees verder >
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Vakonderwijs
aangereikt. Bedoeld als echte leerstof in

Wat als je begeleiden lastig vindt?

afspraken je vastlegt in een opleidingsplan

de praktijk. VBW roept bloemisten daarom

Dan biedt VBW i.s.m. het regionale AOC

en hoe je werkzaamheden afstemt op

op om in redelijkheid bloemen, planten

de workshop tot praktijkopleider. De

de ontwikkeling van de student. VBW-

én tijd beschikbaar te stellen. Het kan

workshop bestaat uit vier modules van

bloemisten kunnen de workshop kosteloos

niet zo zijn dat studenten materialen

vier uur, die los van elkaar te volgen

volgen dankzij een subsidieregeling.

(zie kader met fiscale tips op de vorige

zijn in verschillende regio’s. Je leert er

pagina) zélf moeten betalen. Verder is

onder meer hoe je als leerbedrijf mbo-

Heb je vragen over locaties en data van

het belangrijk dat de vakmensen van de

studenten tot hun recht kunt laten komen,

de workshop? Stuur dan een mail naar

toekomst ook echt uitgedaagd worden.

wat je van ze mag verwachten, welke

onderwijs@vbw.nu.

De AOC’s die meedoen aan de
Bloemistenacademie:

Bloemistenacademie schoolvoorbeeld ministerie OCW
De Bloemistenacademie is pas net

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

gestart, maar spreekt nu al tot de

(OCW) als aansprekend voorbeeld

verbeelding. De Samenwerkings-

van korte doelgerichte lijnen tussen

organisatie Beroepsonderwijs

scholen en bedrijfsleven. Het ministe-

Bedrijfsleven (SBB) heeft de

rie kan de Bloemistenacademie tonen

Bloemistenacademie namelijk

aan andere branches als schoolvoor-

voorgedragen bij het ministerie van

beeld van samenwerking.

AOC Oost: Almelo, Enschede, Doetinchem, Twello Clusius: Alkmaar en
Hoorn Citaverde College: Horst, Roermond en Maastricht Edudelta: Goes
Groenhorst: Almere en Velp Groene Welle: Zwolle Helicon: Den Bosch en
Eindhoven Lentiz MBO Westland: Naaldwijk Nordwin Collega: Buitenpost,
Heerenveen, Leeuwarden en Sneek Prinsentuin College: Breda
Terra: Assen, Eelde, Emmen, Groningen, Meppel, Winschoten
Wellantcollege: Aalsmeer, Dordrecht, Houten, Rijnsburg, Rijswijk
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Nordwin College
Vakonderwijs

Terra
Vakonderwijs

‘De bloemist
enthousiasmeert
student voor het vak’

‘Iedereen moet
worden uitgedaagd’
makingsgesprek en bezoeken de student

‘Wij zijn Terra: een instelling voor groenonderwijs in Noord-Nederland.
We bieden onderwijs aan vanuit de visie dat iedereen moet worden uitgedaagd
om zijn/haar best te doen, of het nu een niveau 2 of niveau 4 student is.’

twee keer tijdens de stage op locatie.’

We gebruiken hiervoor input vanuit VBW.
We bezoeken de studenten twee keer per

Ideale stage

aangegeven, zijn de eigen grenzen,

bijvoorbeeld via het vaardigheidsexamen,

jaar en daarnaast bellen we minimaal twee

‘De ideale stage is voor ons een plek

ambities en drijfveren. Dit is voor iedereen

maar ook via inspraak in de opleiding. Wij

keer. Bij toetsen worden altijd bloemisten

waar studenten in alle facetten van

anders, daar moet je wel rekening mee

blijven als opleider verantwoordelijk, maar

gevraagd mee te beoordelen. De proeve

het bedrijfsleven kunnen meedraaien.

houden. Wij vinden dat je ergens voor

we luisteren goed naar onze omgeving.’

van bekwaamheid, de laatste schakel van

Er is tijd en ruimte voor persoonlijke

moet staan en dat je op die manier kunt

begeleiding waarbij studenten kunnen

laten zien waar je goed in bent. Maak van

‘Terra heeft regelmatig contact met

afgenomen waarbij de helft van het oordeel

en mogen groeien. Daarnaast vinden

je talent je beroep.’

de bloemisten in de regio. In Noord-

door de begeleider wordt gegeven.’

de opleiding, wordt ook op het leerbedrijf

Nederland zijn die bloemisten zeer

het enthousiasme voor het vak kan

Erkenning

actief. Wij zijn vaak betrokken bij deze

‘Een ideale stage is dan ook een stage

overdragen. We hebben gemerkt dat

‘Voor ons is de meerwaarde van de

activiteiten en betrekken bloemisten ook

waar de student aandacht krijgt en

bedrijven een enorm positieve invloed

Bloemistenacademie de erkenning dat we

bij onze projecten. Een wedstrijd of het

betrokken wordt bij de bedrijfsvoering.

kunnen hebben op de persoonlijke en

op het gebied van Bloem, Groen en Styling

betrekken van studenten bij een activiteit,

Een ideale stage voor niveau 2 houdt in dat

professionele groei van studenten. Het

een professionele opleiding aanbieden.

zoals het bloemencorso, is fantastisch om

er bloemwerk gemaakt mag worden en

komt vaak voor dat als we studenten

Deze externe erkenning komt van VBW,

het vak te leren. Kortom: wisselwerking

klanten geholpen worden. Voor niveau 3 is

vragen waarom ze voor deze opleiding

dus van de branche zelf. Hiermee voorkom

en betrokkenheid. Via Regioleren, ons

het wat complexer bloemwerk, zoals een

hebben gekozen, ze aangeven dat ze

je dat je als school je eigen product keurt.'

onderwijsmodel, kiezen we ook vaak voor

rouwarrangement of een bruidsboeket, een

het werken in de regio. In veel gevallen

uitdaging. Ook zelf een project of workshop

doen we dat samen met bloemisten.’

organiseren is heel leerzaam. En voor onze

snuffelstage bij bijvoorbeeld een bloemist.’
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en de bloemisten in de regio is de stage.

Toezicht houden kan via toetsing,

enthousiast zijn geworden door een
'Als de branche toezicht houdt op de
opleiding, is dit voor ons heel waardevol.

niveau 4 studenten is het leren begrijpen
van de keuzes die je als ondernemer maakt

Nordwin College

Nordwin College: ‘We vinden het

vragen mee te werken aan de afrondende

De opleiding Bloem & Design

belangrijk dat ook het bedrijfsleven achter

toets. Tijdens dat evenement kunnen die

wordt gegeven op de niveaus 1

ons staat. Dat ze met ons meedenken en

bedrijven zichzelf ook presenteren.’

en 2 in Buitenpost, Heerenveen,

het onderwijs meehelpen vormgeven.

‘De belangrijkste schakel tussen school

‘De enige grenzen die hierbij worden

we het erg belangrijk dat het leerbedrijf

Van stagebureau tot stagebiedersavonden voor leerbedrijven. Nordwin College
investeert in de contacten met de zakelijke markt. Want mede in de praktijk
leren studenten het vak.

Beroepsstages

het belangrijkst. Kortom: één ideale stage
is er niet, het hangt van de student en de
mogelijkheden af.’

Leeuwarden en Sneek. En op niveau

Terra

3 en 4 in Leeuwarden.

Terra biedt Bloem, Groen en Styling

Op die manier kunnen we samen de

Stagebureau

schouders eronder zetten en onze

Om de stages in goede banen te leiden

studenten zo optimaal mogelijk opleiden.

heeft Nordwin College een stagebureau.

Wil je meer informatie?

BOL als BBL. In totaal volgen 183

Daarom betrekken we bedrijven in de

‘De contactpersoon van dit bureau

Neem dan contact op met onze

leerlingen een opleiding bij Terra

omgeving op verschillende manieren

noemen we de BPV-coördinator. Deze

BPV-coördinator Peter Broekhuizen,

Assen, TerraNext (Eelde), Terra

bij onze opleidingen. Bijvoorbeeld

persoon zorgt voor alle communicatie,

p.broekhuizen@nordwincollege.nl,

Emmen, Terra Groningen, Terra

door het bezoeken van bedrijven, het

zoals stagecontracten, maar is ook

058 284 6500.

Meppel en Terra Winschoten.

organiseren van een stagebiedersavond

aanspreekpunt voor zowel studenten als

en door stagebedrijven gastlessen te

leerbedrijven. Behalve de BPV-coördinator

laten verzorgen. Daarnaast hebben we

heeft ook de studiecoach of vakdocent

ieder jaar in april een evenement voor

contact met het bedrijfsleven. Zij gaan

studenten en ouders waarbij we bedrijven

naar het leerbedrijf voor een kennis-

Bloemist

aan op zes vestigingen, zowel in
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De Groene Welle
Vakonderwijs

Vakonderwijs

‘In gesprek met
het bedrijfsleven
over onderwijs’

‘Leerlingen zijn
de toekomst van
het bloemenvak’

Samen met de branche de kwaliteit van de opleiding waarborgen. Dat is
volgens AOC De Groene Welle in Zwolle het doel van de Bloemistenacademie.
‘Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de potentiële nieuwe
medewerkers voor de branche op te leiden. Zowel school als bloemist hebben
daar belang bij.’

Goed onderwijs is de basis voor
meer bevlogen bloemisten en
goede, realistische ondernemers
die op de toekomst voorbereid zijn.
Daarom heeft het Clusius College
Alkmaar zich aangesloten bij de
Bloemistenacademie.

bij en werken samen aan visie op
diverse onderwerpen. De SAR is actief

Tips voor leerbedrijven

en betrokken en heeft bijvoorbeeld de

• Ieder mens, jong en oud, bloeit op

studieclub Bloem & Design opgericht.

van een welgemeend compliment.

Aan deze studieclub nemen bloemisten,

Positieve feedback, erkenning

docenten en studenten deel.’

en waardering voor vooruitgang

De Groene Welle werkt actief aan het

geleerde kennis en vaardigheden samen.

betrekken van ondernemers bij de

Een stage bestaat uit leermomenten en

opleidingen op het AOC. ‘Dat doen

het opdoen van ervaringen. Studenten

Clusius College: ‘Het samenwerken

‘In onze stages staat het leren, de

we onder meer door in gesprek te

kunnen oefenen en inzicht krijgen

met bloemisten uit het bedrijfsleven en

ontwikkeling en de begeleiding van de

geen vergoeding te krijgen.

gaan met het bedrijfsleven over het

in de verschillende facetten van het

collega’s van de andere AOC’s draagt bij

student centraal. We hopen dan ook dat

Gelukkig zijn er wel steeds meer

onderwijs. Dit dynamische netwerk

bloemenvak. Een stage is dus idealiter

aan kwaliteit, innovatie, betrokkenheid

leerbedrijven enthousiasme uitdragen

leerbedrijven die hun waarde goed

komt vier keer per jaar bij elkaar om

veelzijdig en laat een student groeien, ook

en tevredenheid van alle betrokkenen.

voor ons prachtige bloemenvak en een

weten in te schatten! Leerlingen

te praten over onderwerpen als PR,

op persoonlijk vlak. De begeleiding vanuit

Dat zal de komende jaren bijdragen aan

positieve werk- en leerinstelling hebben,

vinden het fijn als er vooraf een

les- en stageopdrachten, het delen van

het leerbedrijf is hierbij heel belangrijk; de

een grotere instroom in de opleidingen

waardoor we als school en leerbedrijf

afspraak gemaakt wordt over

kennis en samenwerking bij projecten.

ondernemers kunnen het voorbeeld geven

en een beter imago van het beroep en

de toekomst van de bloemenwinkel

bloemen die ze mee mogen

Het overleg heeft inmiddels ook al

en laten zien hoe het er in de praktijk

het werkveld. Natuurlijk stonden we

veiligstellen.

nemen voor de praktijklessen.

concreet wat opgeleverd. Er staat een

aan toegaat. Ook moet er een goed

als school niet stil, we organiseerden al

Ongeacht het niveau van de stagiaires

Want eerlijk is eerlijk, een

assessorentraining voor betrokken

overleg zijn tussen bedrijf en opleiding.

activiteiten waarvoor het bedrijfsleven

is het toch fantastisch als studenten

vergoeding in de vorm van

bedrijven op de agenda. Een groep

De verwachtingen moeten over en weer

werd uitgenodigd. Denk hierbij aan een

het leerbedrijf verlaten met nieuwe

bloemen is voor de bloemist een

bloemisten werkt mee aan een florale

helder zijn, de opdrachten inzichtelijk en

Masterclass, Bruidsbeurs, Open Dagen

vaardigheden om zich in de toekomst

kleine moeite en voor de leerling

show in het theater. Samen met onze

de contactpersonen bekend. Daar werken

en de Examenexpo Ondernemer Bloem,

verder te kunnen ontwikkelen.

een eerlijke waardering.

docenten beoordelen ze het werk van

we als AOC hard aan.’

Groen & Styling. Daarnaast betrekken wij

Leerbedrijven hebben tenslotte één

vergroot het leerplezier én het

Stagebedrijven

de praktijkopleiders bij de examinering van

gezamenlijk doel; ontwikkeling en

betrokken in de lessen. Bijvoorbeeld

Bloemisten

studenten en de voorbereiding daarop. Met

vooruitgang stimuleren bij studenten. De

bij de introductielessen, waarin een

Om feeling met het werkveld te houden,

de komst van de Beroepsproeve (nieuwe

leerlingen van nu zijn de werknemers en

bloemist vertelt wat van belang is voor

gaan de vakdocenten op bezoek bij de

examenstandaard van de Groene Norm)

werkgevers van de toekomst!’

de stagedagen.’

leerbedrijven waar studenten stage lopen.

is er weer voldoende reden voor overleg

‘In de gesprekken met deze bloemisten

en afstemming. Een aantal bloemisten

Praktijkleren

gaat het natuurlijk primair om de

is daarnaast regelmatig assessor

De Groene Welle vindt leren in de praktijk

ontwikkeling en prestaties van de student,

(examinator) bij examens van studenten

erg belangrijk. ‘Naast het reguliere

maar ook opleidingsbrede vragen komen

lesprogramma kunnen studenten

aan de orde. Daarnaast informeren wij

De Groene Welle

meedoen aan externe projecten, excursies

stagebedrijven over ontwikkelingen in de

Contactpersoon: Betty Rijnberg,

en wedstrijden. We proberen onze

opleiding en onderwijsorganisatie met een

opleidingsbeheerder Bloem &

De SAR

leerbedrijven ook op de hoogte te houden

digitale nieuwsbrief. Daar waar mogelijk

Styling, 038 467 1120.

‘Drie maal per jaar komt onze Sector

van deze activiteiten, zodat ook zij de

proberen we direct in te spelen op

Advies Raad (SAR) Bloem, Groen &

studenten kunnen enthousiasmeren om

actualiteiten of vragen vanuit de branche

Styling bij elkaar. Acht bloemisten uit de

mee te doen. Daarnaast zijn de stages

als dat past in het opleidingsprogramma.

regio werken dan samen met de school

van groot belang bij de ontwikkeling van

Zo houden we een vinger aan de pols.’

aan diverse thema’s. We spreken over

studenten en tevens zijn bloemisten

onze studenten. Want in de praktijk komen

18

Clusius College

Bloemist

vermogen om beter te presteren.
• Wettelijk hoeft een stagiair

op school. We zorgen op deze manier voor
een zo objectief mogelijke beoordeling.’

ontwikkelingen, praten het bedrijfsleven
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Groenhorst
Vakonderwijs

AOC Oost
Vakonderwijs

‘Studenten moet je
blijven uitdagen’
Groenhorst in Almere en Velp vindt het belangrijk dat de studenten worden
uitgedaagd. Dit doet de opleider onder meer via de samenwerking met VBW
en bloemisten in de Bloemistenacademie.

en extra aandacht kan bieden voor
de lerende deelnemer is belangrijk.

‘De Bloemistenacademie
biedt ons duidelijke kaders
voor de bloemopleidingen’

Als de werknemer of stagiaire naast
de dagelijkse werkzaamheden wordt

Beroepsbeoefenaar

Groenhorst: ‘Het scholingsaanbod

noodzakelijk om vast te stellen dat de

uitgedaagd en nieuwe technieken leert,

Wat is het doel van stages? ‘Het leren

dat in samenwerking met VBW kan

student zijn diploma waard is.’

kun je spreken van een goede stage.

functioneren binnen het alledaagse ritme

De student betrekken bij ontwikkelingen

van een bedrijf passend bij het niveau

in het bedrijf werkt motiverend.’

van de toekomstige beroepsbeoefenaar.

worden gevolgd, heeft een duidelijke
meerwaarde voor onze studenten. Er

Leerbedrijven

zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen

‘Docenten bezoeken de studenten

het vakgebied en de scholen over de

tweemaal per schooljaar op het

EuroSkills 2016

de mogelijkheden en kansen om kennis

Bloemistenacademie. Bloemisten uit de

leerbedrijf. Daarnaast is er nog telefonisch

‘Als Groenhorst vinden we het belangrijk

te maken met alle facetten binnen het

omgeving worden ingezet als beoordelaar

of mailcontact met de bedrijven waar de

dat de studenten worden uitgedaagd.

bedrijf. Een goede begeleiding vanuit het

bij praktijkexamens. We vinden het

studenten de beroepspraktijkvorming

Jaarlijkse exposities waar de studenten

bedrijf en betrokkenheid bij de persoonlijke

onafhankelijk oordeel van het bedrijfsleven

doen. Informatie over de school en BPV-

zich presenteren met bloemwerk zijn

ontwikkeling van de student is belangrijk.

belangrijk. Daarnaast hebben bloemisten

opdrachten worden bij de start van de

onderdeel van de opleiding. Deelname

Hiervoor gebruikt AOC Oost wisselende

zitting in een klankbordgroep op de

BPV-periode verstrekt. Informatie over de

aan een wedstrijd wordt gestimuleerd

stagevormen. Er zijn wekelijks vaste

locaties, waarbij we als school en

proeve van bekwaamheid wordt gegeven

en Groenhorst is er trots op dat onze

stagedagen, korte blokstages van twee

bedrijfsleven in gesprek zijn over

wanneer de student in zijn opleiding

eigen Carmen Geurtsen Nederland dit

weken en langere blokstages van zo’n

onderwijs. Bij de proeve van bekwaamheid

hieraan toe is.’

najaar vertegenwoordigt op EuroSkills in

acht weken. Ook kunnen studenten een

is het oordeel van het bedrijfsleven

‘Een bedrijf dat tijd heeft voor begeleiding

Göteborg.’

buitenregio- of buitenlandstage volgen.’

Met andere woorden: de student krijgt

Groenhorst wordt
AERES mbo

AOC Oost

Groenhorst in Almere en Velp krijgt

AOC Oost heeft zo’n 190 studenten

een nieuwe naam. Met ingang van

in de richting Bloem & Styling, die

1 augustus heet de school AERES

studeren op niveau 2, -3 en -4 op de

mbo. De mbo bloem-opleidingen

locaties Almelo, Enschede (alleen

niveau 2, niveau 3 en niveau 4
worden gegeven op beide locaties;
Almere en Velp. In Almere worden
BOL-opleidingen aangeboden, in
Velp BOL- en BBL-opleidingen.

AOC Oost: ‘Met name de landelijke samenwerking tussen VBW en AOC’s
heeft ons duidelijke kaders en inhoud van de diverse opleidingen en niveaus
opgeleverd. De inhoudelijke documenten worden nu gebruikt voor het
ontwikkelen van de diverse opleidingsprogramma’s. Door het landelijk
netwerk kan nu makkelijker informatie gedeeld worden.’

niveau 2), Doetinchem en Twello.
Contactpersonen: Jan ter Horst,
teamleider mbo Bloem & Styling,
jterhorst@aoc-oost.nl, Alice de
Waard, BPV relatiebeheerder regio
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Contactpersoon voor locatie Almere

Sectorraad

‘Wij proberen de studenten op de BPV-

Almelo/Twello, adwaard@aoc-oost.nl

is Henri ten Have (088 020 5400).

AOC Oost heeft een sectorraad Bloem

bedrijven regelmatig te bezoeken tijdens

en Ellen Timmerman: BPV relatie-

Voor de locatie Velp kun je contact

& Styling. ‘In deze sectorraad zijn

hun stage. Daarnaast zijn er met ingang

beheerderregio Enschede/Doetinchem,

opnemen met Esther Wormskamp

een aantal bedrijven en ondernemers

van dit schooljaar zogenaamde BPV-

etimmerman@aoc-oost.nl.

(088 020 5200).

vertegenwoordigd. De raad bespreekt

relatiebeheerders actief. Zij onderhouden

zaken rondom het mbo-onderwijs,

de contacten met de BPV-bedrijven en

waaronder BPV-planning, examinering en

SBB, en nemen deel aan de bijeenkomsten

regionale en landelijke ontwikkelingen.’

met de sectorraad. Een andere taak is het

Daarnaast heeft AOC Oost contact met

informeren en bezoeken van potentiële

het werkveld door bedrijfsbezoeken.

nieuwe BPV-bedrijven.’
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Wellantcollege
Vakonderwijs

Lentiz MBO Westland
Vakonderwijs

‘Hernieuwde
samenwerking
met bedrijfsleven’

‘Een perfecte mix
van leeractiviteiten’
Lentiz MBO Westland wil met een heldere en uitdagende opleiding
Bloem&Design studenten bedienen in voorbereiding op een rol in de sector.
Daarom is de opleider aangesloten bij de Bloemistenacademie.

De aansluiting bij de Bloemistenacademie verandert inhoudelijk
niet veel aan het curriculum van
het Wellantcollege. Wel worden er
extra aandachtspunten opgenomen.
‘Dit waren we al van plan en deze
aanpassing wordt nu gesterkt door
de wens vanuit de bloemisten.’

bloemisten bij de opleidingen. ‘Onze

op het werkveld? ‘In zeer nauwe relatie

leerbedrijven zijn alle bloemisten in de

met topbedrijven in de regio’, aldus Lentiz

regio die SBB-erkend zijn. We hopen dat

Lentiz MBO Westland

MBO Westland. ‘In de nieuwbouw van de

veel van die bedrijven ook aangesloten

Informatie over de opleiding

school, de World of Westland, worden

zijn bij VBW. Een aantal van die bedrijven

Bloem&Design kan worden

vaardigheden aangeleerd die noodzakelijk

gaan we vragen zitting te nemen in de

opgevraagd via Martin de Groot,

zijn om als vakvaardige ondernemer of

beroepenveldcommissie waarmee wij de

mdgroot01@lentiz.nl.

als (vakbekwaam) medewerker te kunnen

opleidingsinhoud afstemmen en reflecteren.’

excelleren. Inzicht in styling, kennis
van design en met een ruime ervaring

‘Jaarlijks worden de leerbedrijven van

de Bloemistenacademie een feit

in het arrangeren en presenteren van

alle opleidingen uitgenodigd op de World

is? ‘Met name die in de richting van

hoogwaardig bloemwerk komen alleen tot

of Westland in Lentiz MBO Westland,

klantenbenadering. Verder zal vooral

stand als studenten van professionals uit

de hernieuwde samenwerking met het

hun directe omgeving de juiste feedback

bedrijfsleven een meerwaarde zijn. Die

kunnen ontvangen. Daar kunnen VBW-

samenwerking was er natuurlijk al, maar

bloemisten een belangrijke rol in spelen.

Ook de samenwerking met VBW rondom
gastlessen en excursies zien wij als

worden begeleid en wat de rol is van een

Hoe bereid je leerlingen optimaal voor

curriculum worden opgenomen nu

en waarschijnlijk meer structuur krijgen.

worden georganiseerd en hoe studenten
praktijkopleider.’

Welke extra aandachtspunten in het

zal een belangrijkere plek in gaan nemen

om kennis te nemen van hoe stages

Het team Bloem van het Wellantcollege, v.l.n.r.: Anja Bronda, Carla Vijverberg,
Geert van der Heijden, Rita van Ramshorst, Diane Smit en Henk Biesheuvel.
Ook lid van het team, maar niet op de foto, Carolien Hoogstrate.

Zeker als de praktijkbegeleiders in de
bedrijven pedagogisch en didactisch
getraind zijn. Als die bedrijven dan ook
nog met de school gezamenlijk optrekken,
zoals in de World of Westland de bedoeling

meerwaarde.’

is, ontstaat er een perfecte mix van

Zakelijk contact

In Houten vindt de bedrijfsavond plaats op

en presenteren. Dat is belangrijk voor de

‘Als mbo hebben wij contact met lokale

op maandagavond 20 februari 2017. De

ontwikkeling tot professional.’

bedrijven door bezoeken tijdens de BPV

data van de bedrijfsavonden op de andere

'In onze opleidingen wordt gestimuleerd

van onze studenten. Daarnaast hebben

vestigingen van het Wellantcollege zijn op

dat studenten vooral ook een

we een vaktechnische commissie waar

te vragen bij de verschillende locaties.

een aantal bloemisten uit onze regio

internationale oriëntatie krijgen. Waarbij
de vorm afhankelijk is van het niveau

bij aangesloten zijn. Dit schooljaar

Professional

De mbo-opleiding Bloem, groen en

van de opleiding. Vervolgens zal in

organiseren we bedrijfsavonden, waar

Het Wellantcollege zoekt naar stages die

styling wordt bij het Wellantcollege

samenwerking met VBW de kwaliteit van

we bedrijven willen betrekken bij de

passen bij de student. ‘En dan met name

gegeven op de vestigingen in

onze studenten worden gegarandeerd

ontwikkelingen rondom het nieuwe

passend bij het niveau en het leerjaar van

Aalsmeer, Dordrecht, Houten,

als school en bedrijven gezamenlijk

kwalificatiedossier en de nieuwe

de student. Een plek waar ruimte is om

Rijnsburg en Rijswijk. Niveau

de verantwoordelijkheid nemen de

examinering. Daarnaast is er deze

te leren en tijd is voor begeleiding. Waar

2 en 3 BOL en BBL, Niveau 4

examinering op niveau betaalbaar vorm te

avond onder meer aandacht voor het

de student als stagiair een gelijkwaardige

alleen Vakexpert BOL.

geven. Die intentie is uitgesproken en daar

begeleiden van studenten op het BPV-

plek inneemt binnen het leerbedrijf en

bedrijf. Welke ondersteuning kunnen

in aanraking komt met alle aspecten van

bloemisten daarbij nog gebruiken? Denk

het vakgebied. Van schoonmaken en het

Netwerk

aan begeleidingsgesprekken of het

maken van bloemwerk tot klanten helpen

Natuurlijk werkt Lentiz MBO Westland

beoordelen van studenten.’
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leeractiviteiten.'
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zijn scholen content mee.’

ook actief aan het betrekken van lokale
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Helicon Opleidingen
Vakonderwijs

Prinsentuin College
Vakonderwijs

‘Kwaliteitsslag
maken door de
Bloemistenacademie’

‘Leren van en
in de praktijk’
bedrijven gestuurd zal worden. ‘Misschien
wel het meeste contact met het werkveld
hebben we via onze stagebegeleiders.

Sinds het schooljaar 2016-2017 is Helicon MBO in Den Bosch en Eindhoven
aangesloten bij de Bloemistenacademie. ‘Het zorgt voor een nauwe
samenwerking met het bedrijfsleven en VBW, wat we erg belangrijk vinden.
We kunnen zo een kwaliteitsslag maken en de opleiding nog verder
afstemmen met andere scholen.’

Ideale stage

Zij bezoeken de bedrijven. We hebben

‘Onze ideale stage is een stage waarbij

ook een duidelijk beeld van hoe we

de leerling wordt gezien als volwaardig

stages willen insteken. Wij zien stages

medewerker van het bedrijf en ook

als leermomenten. Studenten lopen

alle werkzaamheden mee mag doen.

en werken mee, maar we willen ze ook

Daarnaast is het belangrijk dat er tijd en

vooraf bewust maken van wat ze willen

Helicon MBO Den Bosch: ‘We hebben

een handelskwekerij van kamerplanten

ruimte is om met een leerling in gesprek

gaan leren. We helpen ze bij het opstellen

ruime ervaring met het betrekken van

en de bloemenafdeling van de Jumbo in

te gaan. Wat gaat goed, wat kan beter?

van leerdoelen, zodat ze weten wat ze in

bedrijven bij onze opleiding. Zo zijn er altijd

Veghel. Onze leerlingen hebben samen met

Deze evaluatie heeft een leerling nodig om

een sollicitatiegesprek met de bloemist

bloemisten, onder andere Kees Liebregts

Ambianze een stand bij de Love & Marriage

van de stage een goede leerervaring

willen bespreken.’

van Liebregts & Liebregts, betrokken bij

beurs opgezet, ingericht en tijdens de

te maken.’

de examinering van onze leerlingen tijdens

beurs demonstraties verzorgd.’

de proeve van bekwaamheid. Dit is voor

Wat maakt een stage tot
Uitbreiding

een goede stage?

alle partijen goed. Leerlingen zien een

Vooruitzicht

‘We zijn hartstikke trots dat de afgelopen

‘We willen als opleiding graag voldoende

nieuw gezicht, waardoor de situatie nog

‘Dit jaar willen we ook een

jaren het aantal leerlingen is blijven

begeleiding op de werkvloer, zodat het

realistischer wordt en het bedrijfsleven

masterclass organiseren en zijn we

groeien. Tot nu toe is onze school niet

meer is dan ‘helpende handjes’. Veel

krijgt inzicht in wat een leerling moeten

drukdoende met het opzetten van een

meegegroeid in vierkante meters.

studenten hebben een weekendbaantje

kennen en kunnen. Afgelopen schooljaar

arbeidsmarktcommissie, zodat bedrijven

Goed om te weten: we zijn druk bezig

bij een bloemist. De stage zelf levert geen

zijn we gestart met een leerzame

met ons mee kunnen denken over de

met het bouwen van twee nieuwe lokalen,

geld op, maar daarom moet het voor

demonstratie van Pascal Zijlmans van

inhoud van de opleiding. Daarnaast

die voor Bloem, groen en styling ingezet

de student duidelijk zijn wat ze leren en

Ambianze en hebben we bedrijfsbezoeken

willen we onze leerlingen aan diverse

gaan worden. Zodra deze gereed zijn,

moeten ze goede begeleiding krijgen.

georganiseerd naar de hele keten. Van

wedstrijden laten meedoen, waaronder

worden jullie van harte uitgenodigd om

Daar gaan we voor als school.’

een pluktuin en de groothandel in Ede tot

de Brabant Junior Flower Cup, de

deze lokalen en onze school eens te

boekettenwedstrijd van VBW in Ede en

komen bezoeken!’

het NK voor studententeams in Venlo. Al
deze evenementen zijn een enorm goede
leerervaring voor onze leerlingen en zijn
ontzettend leuk om te doen met elkaar.’

Helicon Opleidingen

Samen ontwikkelingen en ervaringen delen en van elkaar leren. Dat is
de reden dat het Prinsentuin College in Breda zich heeft aangesloten bij
de Bloemistenacademie.

Bloemist

De mbo-opleidingen worden
aangeboden in Breda. 'We bieden
opleidingen aan op niveau 2, niveau
3 en niveau 4 (BOL en BBL). We zijn

Helicon MBO Den Bosch en Helicon
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Prinsentuin College

Stagebedrijven

MBO Eindhoven verzorgen samen

Het Prinsentuin College in Breda

workshop. Naast deze zaken delen we veel

te volgen op Facebook, Instagram

‘Om het contact met de bedrijven om

de opleiding Bloem, groen en styling

investeert in een goede relatie tussen

over praktijklessen in de social media,

en Pinterest. Of kijk op

ons heen goed te houden, nemen alle

bij Helicon Opleidingen. Samen zijn

onderwijs en vakgebied. ‘Zo hebben

zodat bedrijven ook kunnen zien wat we

prinsentuincollege.nl.

docenten bedrijfsbezoeken af als er

er 180 leerlingen die de creatieve

we BPV-docenten die steevast de

zoal behandelen in de lessen en wat de

leerlingen stage lopen. Deze bezoeken

opleiding volgen op niveau 2, 3 of 4

leerbedrijven bezoeken en zetten we

resultaten zijn.’

zijn van grote meerwaarde. Jaarlijks

(BOL of BBL).

bloemisten in als gastdocent tijdens

Contactpersoon en teamvoorzitter:
Annelies Bok, 0622966650,

monitoren we de kwaliteit van de stages

lessen. Studenten vinden het boeiend

Naast de stages en gastlessen heeft het

door een digitale enquête af te nemen

en interessant als een bloemist komt

Prinsentuin College een SAC (Sector

bij alle stagebegeleiders. De resultaten

vertellen over het runnen van een bedrijf

Advies Commissie), organiseert de school

hiervan worden naar de bedrijven

of hoe je een bedrijf opzet. Ook vragen we

BPV-avonden en zijn er ideeën voor het

teruggekoppeld.’

bloemisten voor een demonstratie of een

uitgeven van een nieuwsbrief die naar alle

a.bok@rocwb.nl.
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Edudelta College
Vakonderwijs

CITAVERDE College
Vakonderwijs

‘Geef ruimte
om te leren en
fouten te maken’

‘Trots op al onze
samenwerkingspartners’
‘De samenwerking met de bloemistenacademie geeft je als school een extra
kwaliteitsstempel. Het laat zien dat we samen met de branchevereniging een
opleiding aanbieden die aansluit bij wat het bedrijfsleven daadwerkelijk vraagt.’
Uitwisseling

De opleiding op het gebied van Bloem,
Groen & Styling wordt aangeboden op
drie niveaus. Medewerker op niveau 2,

Het Edudelta College werkt met een

In de opleiding Bloem, Groen & Styling van het Edudelta College speelt
bloemschikken/-binden, maar ook etaleren en presenteren een belangrijke
rol. Om de studenten optimaal voor te bereiden op hun toekomst, is het
Edudelta College aangesloten bij de Bloemistenacademie.

CITAVERDE College

klankbordgroep, waarin BPV-bieders

CITAVERDE College: ‘Een gedegen

Begeleiding

vakbekwaam medewerker op niveau

en docenten met elkaar van gedachten

uitwisseling van belangen tussen

Hoe zo’n stageplaats er idealiter uitziet?

3 en vakexpert op niveau 4. Voor deze

wisselen over de vorm en inhoud van

bedrijfsleven en onderwijs versterkt

‘We hopen op een plek waar onze

opleiding kunnen studenten terecht in

de Herziene Kwalificatiestructuur. Ook

ons werkveld. Samen vormen wij een

studenten veel kunnen leren. Waar ze door

Horst, Roermond en Maastricht.

wordt er jaarlijks een BPV-biedersavond

klankbordgroep, die vorig jaar is opgericht.

middel van goede begeleiding groeien in

op school georganiseerd, gericht op

Momenteel nemen bloemisten en

hun vak. Waar zij zich onderdeel voelen

Contactpersoon: Danielle De la

informatie-uitwisseling tussen bedrijven

vormgevers uit heel Limburg hieraan deel.

van een team, gerespecteerd worden en

Haije: d.haije@citaverde.nl.

en school. ‘Daarnaast is een aantal BPV-

In het mbo-onderwijs is dit schooljaar

daardoor ook inbreng durven te geven.

bieders ook betrokken als assessor bij de

gestart met vernieuwde kwalificatiedossiers.

Kortom, een plek waar zij kunnen groeien

school en zijn er assessorentrainingen

Dat heeft gevolgen gehad voor het

en bloeien. Gelukkig hebben veel mooie

waar we elkaar weer treffen. Wat wij

curriculum van veel opleidingen, ook

bedrijven uit onze regio een SBB-erkenning

belangrijk vinden als school, is goed

voor de opleiding Bloem, Groen & Styling.

om als stagebedrijf te mogen fungeren.

contact tussen ons en de bloemist. Als er

Binnen CITAVERDE College zijn we naast

Wij zijn trots op alle bedrijven die met ons

onduidelijkheden zijn, trek dan vooral aan

het vernieuwde Kwalificatiedossier ook

samenwerken of waar onze studenten

de bel. Dat zullen wij andersom ook zeker

aan de slag gegaan met het nieuwe

praktijkervaring mogen opdoen.’

vanuit school richting het bedrijf doen.’

onderwijsconcept ‘Ondernemend leren in
het groen’. Wij leiden op tot ondernemende,
initiatief tonende mensen. Dit beoogde
gedrag vloeit voort uit de manier van

van klanten en maken van bloemwerk.

is een landelijk bekende en op inhoud

Dat er ruimte is om te oefenen en

Edudelta College

gelijkgestemde aanvulling op de lokale

fouten te maken. Dat er oefenmateriaal

Bij Edudelta College wordt de

Specialisatie

invulling van de opleiding. Een gouden

meegenomen mag worden voor de

opleiding Bloem, Groen & Styling

De opleiding wordt bij CITAVERDE College

combinatie. Wij bieden onze studenten

praktijkles van school. Dat er aandacht

gegeven op niveau 2, 3 en 4 (BOL).

opgebouwd in modules van 6 of 12 weken.

een praktijkgerichte opleiding. Ons

is voor de student. Dat een student mag

Bij niveau 4 is de keuze gemaakt

‘De student is steeds gericht bezig binnen

onderwijsmodel is zo ingericht dat het

meekijken als er bijvoorbeeld rouwwerk

voor de vakexpert, deze opleiding

een thema. Bijvoorbeeld het thema ‘Iza’,

onderwijsprogramma, de lesstof én de

wordt gemaakt of als er gesproken

wordt alleen gegeven in Goes.

waarbij boeketten centraal staan. Vormen

BPV-opdrachten dezelfde thema’s kennen.

wordt over bruidswerk met een klant.

Zo ervaren de studenten samenhang

Zo leert de student hoe de voorbereiding

Contactpersonen: Jeannet van

aan bod, in relatie met doelgroepen,

tussen wat op school geleerd wordt en wat

voor een groot project in zijn werk gaat.

Duijn-Ridder en Tanja Platschorre-

marktsegment en de verkoopprijs. Door de

er in de BPV geoefend wordt. De BPV-

Tegelijk kan een student nog niet als

Taalman, beide docent Bloem,

opbouw in modules werken wij vakgericht

bieder vindt de opdrachten herkenbaar

volwaardige kracht worden ingezet en

Groen & Styling en werkzaam in

en kan de student vrij snel de verdieping

terug in het per mail verstuurde BPV-boek.’

zeker niet alleen gelaten worden. Ook

Goes, 0113-27 22 50.

in. Er wordt hierdoor al gestart met de

van boeketten komen in deze module

vinden wij het belangrijk dat er ruimte is

ontwikkeling van een eigen stijl. Door

Wensen

voor de studenten om op de stage de

diverse doelgroepen centraal te stellen in

Natuurlijk verwacht de school ook wat

BPV-opdrachten te maken en dat daar

een module, leert de student ook dat een

van de stagebedrijven. ‘We hopen dat

feedback op gegeven wordt door de

onderneming zich richt op een bepaalde

een student alles kan en mag leren; van

BPV-begeleider.’

doelgroep. Dit helpt om een stageplaats te

vazen schoonmaken tot aan het helpen
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lesgeven in ons onderwijs.’

Edudelta College: ‘De Bloemistenacademie

Bloemist

zoeken die past bij de student.’
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Ondernemen

Ondernemen

Laatste kans om je aan te melden voor 2017

VBW Bedrijfskosten

Omlaag met die vaste lasten!
Bij het doornemen van de post kreeg Piet Boom van Bloemenshop Vink in Zeist
een onaangename verrassing. Zijn vaste afvalverwerker gooide de tarieven
omhoog met 70 procent! 'Dat moest goedkoper kunnen.'

procent goedkoper. Toch een mooie besparing. In het geval van Piet Boom hebben
we bovendien een maandelijks opzegbaar
contract weten te regelen. Hoe korter het

Bedrijfskosten zijn van die onopvallende

doen. Dus belde ik VBW voor hulp. Ton

contract, hoe meer vrijheid je hebt als

kosten die niet je directe interesse hebben,

Leerentveld van VBW Bedrijfskosten zei

ondernemer. Daar streven we naar.’

maar die wel behoorlijk kunnen oplopen.

direct dat het absoluut goedkoper kon. Ik

Denk onder meer aan energie, (mobiele)

stuurde hem mijn factuur en aan de hand

Vergelijken

telefonie, internet of brandbeveiliging.

daarvan ging hij op zoek naar een andere

Helemaal nieuw is het niet, dat leden bij

Juist op die ‘stiekeme’ kosten kun je

verwerker. Het resultaat was een offerte

VBW kunnen aankloppen voor hulp bij

als ondernemer flink besparen. Alleen

die maar liefst 40 procent goedkoper was.

bedrijfskosten. ‘Jaren geleden heb ik via

weten veel bloemisten niet hoe ze dat

Daarmee zijn de kosten voor het VBW-

VBW het contract met de afvalverwerker

moeten aanpakken of ze zien op tegen

lidmaatschap voor een belangrijk deel

afgesloten’, vertelt Piet Boom. ‘Vandaar dat

de rompslomp. Daarom hebben we VBW

terugverdiend.’

ik belde. Ik kwam erachter dat er inmiddels

Bedrijfskosten geïntroduceerd. Een team

een officiële service is die gericht is op het

van specialisten die voor jou gratis op zoek

vergelijken van offertes, dat wist ik niet.

gaan naar de beste deal.

Contracten
Nadat Piet Boom van Bloemenshop Vink

'Het resultaat was een
offerte die maar liefst
40% goedkoper was'

de nieuwe tarieven voor zijn afvalverwer-

‘Bloemisten helpen bij
een gezonde toekomst’
‘In deze branche
wordt keihard
gewerkt, maar in
veel gevallen ook
verdraaid weinig
verdiend.’ Ondernemerscoach
René Raadsheer
gooit hem er meteen in. ‘In de masterclass Mijn Tent wordt Top helpen
we bloemisten daarom heel praktisch
naar een gezonde toekomst.’

René Raadsheer

Maar het lijkt me een uitkomst. Privé kijk ik

Iedere ondernemer wil zijn bedrijf succes-

wel vaker of het ergens anders goedkoper

vol runnen. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

kan – bij de zorgverzekering bijvoorbeeld.

Waarom maak je bepaalde keuzes? En

Waarschijnlijk laat ik VBW de rest van mijn

welk succes wil je überhaupt behalen?

zakelijke contracten ook eens nakijken.’

Over deze vragen en meer gaat de praktische masterclass ‘Mijn Tent wordt Top’.

kingscontract binnen kreeg, belde hij eerst
met het bedrijf. ‘Een verhoging van 70

Een dergelijke besparing is bijzonder, maar

procent vond ik niet normaal. Maar ze

niet ongehoord, vertelt Ton Leerentveld.

konden in eerste instantie niets voor me

‘In de meeste gevallen kan het 15 tot 25

Op de foto medewerkers Linda, Rose en Inge (v.l.n.r.).
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de schutting te kijken, krijg je vaak inspira-

Hoe werkt
VBW Bedrijfskosten?

komsten niet allerlei informatie over zich

tie voor je eigen winkel. Veel ondernemers

In de afgelopen drie jaar hebben al vele

heen, maar we gaan samen aan de slag

ontdekken dat ze heel druk zijn, alleen niet

VBW-leden deelgenomen aan de (gratis!)

door onderzoek te doen en opdrachten

altijd met dingen waarmee je de meeste

masterclass. ‘Tussen januari en oktober

te maken. Doordat de masterclass wordt

winst behaalt. Deze masterclass laat je

Stuur van alle belangrijke bedrijfskos-

organiseren we zes avondbijeenkomsten

verspreid over acht maanden kunnen de

slimmer werken. Door bewust te kiezen

ten een (jaar)factuur naar VBW. Het

in de regio, waar we een bepaald thema

deelnemers tussendoor met de nieuwe

waar je energie en geld in steekt. Want het

team van bedrijfskostenspecialisten

bespreken’, vertelt René Raadsheer, die

kennis aan de slag. Kennis over verbin-

gaat niet om je best doen, maar om het

beoordeelt deze contracten en kijkt of

de masterclass geeft. ‘We bespreken

ding maken met klanten bijvoorbeeld

goede te doen. En wat dat voor jou is, leer

het beter kan. In vrijwel alle gevallen

de ondernemersvisie: Wat voor onder-

kun je meteen in de praktijk brengen of

je in Mijn Tent wordt Top.’

kunnen we je namelijk een beter aan-

nemer ben je? Wat wil je bereiken? Wat

overdragen op personeelsleden.’

bod doen, waardoor je veel bespaart.

zijn verbeterpunten? Maar ook zaken als

Uiteraard houden we daarbij rekening

personeelsmanagement, onderschei-

Slim ondernemerschap

met belangrijke eisen voor je bedrijf.

dingsvermogen en communicatie. Met als

‘Na afloop van de masterclass horen we

Het kost niets, maar kan je wel hon-

doel de bloemisten te helpen hun onder-

van veel deelnemers dat Mijn Tent wordt

Meld je aan voor
'Mijn Tent wordt Top 2017'

derden en soms zelfs duizenden euro’s

neming winstgevender te maken.’

Top ze veel gebracht heeft. Maar ook dat

In 2017 gaat een nieuwe ronde van de

het een prettige ervaring was. Er wordt

masterclass Mijn Tent wordt Top van

veel gelachen.’

start. Deelname is gratis en exclusief

besparen. VBW neemt geen contracten

Piet Boom is eigenaar van Bloemenshop Vink in Zeist.

De deelnemers krijgen tijdens de bijeen-

over, maar bemiddelt tussen bloemist

Puur praktisch

en leverancier. De inspanningen van

In de afgelopen jaren is de masterclass

VBW Bedrijfskosten worden vergoed

voortdurend aangepast aan de wensen

Heel waardevol vinden de deelnemers

nog mogelijk tot eind dit jaar via

door onze toeleveranciers.

en vragen van de deelnemers. ‘De meeste

ook het bezoek aan elkaars bedrijf in de

vbw.nu/mijntentwordttop.

vbw.nu/bedrijfskosten

ondernemers zijn doeners. Daarom

zomermaanden. ‘Zelf heb je toch een soort

gaan we heel praktisch aan de slag.

bedrijfsblindheid. Door bij een ander over

voor VBW-leden. Aanmelden is

| Bloemist
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'De plaats is van
grote invloed op
het koopgedrag'

ontwikkelt en kijk naar mogelijkheden om
meer geld te verdienen. De marketingmix
en de hier beschreven Plaats van de
producten in de winkel, helpen daarbij.

Kun je wel wat ondersteuning
Waar heb je de producten staan die

gebruiken?

het meeste geld opleveren?

Meld je dan aan voor ‘Mijn Tent wordt Top

In iedere uitgave van ‘Bloemist’ licht

Dit is een vraag waar ondernemers

2017’ of neem eens vrijblijvend contact

Double Quality Counseling (de uitvoerder

continu mee bezig zouden moeten zijn.

met ons op. We zijn gespecialiseerd in de

van ‘Mijn Tent wordt Top’) een onderwerp

Het gaat om geld verdienen. Hoe zorg je

bloemendetailhandel en vertellen je graag

uit de masterclass toe. Dit keer: Marketing.

dat dit gebeurt of beter en gemakkelijker

welke mogelijkheden er zijn.

Marketing?
Wat een onzin!

gaat? De plaats in de winkel waar de
belangrijke producten staan is dan ook

Kijk voor meer informatie op

erg belangrijk. Is het weggestopt, of

vbw.nu/mijntentwordttop of

staat het prominent in het midden van de

vbw.nu/ondernemerscoaching.

winkel, zodat de mensen er niet omheen
kunnen? Mensen zien het product, worden
enthousiast en in het ergste geval gaan
ze over tot aankoop van het product. Uit
vele onderzoeken blijkt dat de plaats
van grote invloed is op het koopgedrag
van de consument. Denk maar eens aan
impulsaankopen bij de kassa, maar ook
aan producten op ooghoogte. Die verkopen
echt beter dan producten die hoog staan of
juist op de grond. Daarbij is de marge ook

Terwijl in de hele wereld de marketingmachine op volle toeren draait, zien
bloemisten vaak geen toegevoegde waarde. Stel je inderdaad eens voor dat
je vanwege een goed doordachte campagne ineens meer mensen in je winkel
krijgt, dat is toch heel vervelend. En dat je, door het consequent toepassen
van de marketingmix meer consumenten krijgt die iets kopen en ook nog
eens meer gaan uitgeven. Je moet er inderdaad niet aan denken...

'De boodschap
wordt krachtig als
de marketingmix
optimaal
doordacht is'

terugkomen in het plan van aanpak. Bij

beter. De A-merken in een supermarkt

grotere bedrijven staat er vaak een team

staan niet zomaar op ooghoogte.

van tientallen medewerkers opgesteld
om dat plan van aanpak op te stellen.

Wanneer je op deze manier eens kritisch

Bij bloemisten is dat wel anders, echter

door je eigen winkel(s) loopt, dan zou

het blijft waardevol om te weten dat

het zomaar kunnen dat verbeteringen

wanneer je in de strategie elke ‘P’ goed

mogelijk zijn als het gaat om ‘Plaats’.

hebt ingericht, ze elkaar onderling gaan
versterken. In deze editie van Bloemist

Waar staan je winkeldochters?

zoomen we in op het onderdeel ‘Plaats’.

Hoe herkennen de medewerkers de verse
producten die weg ‘moeten’?

Marketing, wat is het eigenlijk?

die verantwoordelijk zijn dat het veroveren

De uiteindelijke marketingboodschap

De plaats van mijn producten

Marketing is ontstaan door een

van de markt ook lukt. Eigenlijk is het

wordt pas krachtig als alle elementen van

Bij de P van Plaats denkt men

Ik gun je een kritische blik als het om

samentrekking van twee Engelse woorden.

gewoon een actielijst of een checklist.

de marketingmix optimaal zijn doordacht

logischerwijs aan de plaats waar de

dit onderwerp gaat. Loop zo eens door

en georganiseerd. Per item laat je ze

winkel is gevestigd. Waar minder snel

je bedrijf. Dit bewustzijn heeft direct

Market (markt) en getting (krijgen).
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Marketing is dus niets anders dan al jouw

De marketingmix bestaat uit:

aan gedacht wordt is de plaats van de

rendement op het verbeteren van het

inspanningen opgeteld die bijdragen aan

• Plaats

producten in de winkel. Laten we aan de

resultaat.

het naar je toe trekken van de markt.

• Product

hand van een aantal vragen eens kijken

Oftewel; de markt veroveren.

• Prijs

hoe dat werkt.

De marketingmix die eruit volgt is een

• Promotie

Blijf kritisch, naar jezelf en naar je

combinatie van verschillende onderdelen

• Personeel

medewerkers. Zorg ervoor dat je continu

Bloemist

Wat kan ik hier nu mee?
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Flow Accountants: vertrouwen in een positief 2017

‘Veel ondernemersgeest
en creativiteit’
‘Het consumentenvertrouwen bereikt hoogste punt in negen jaar, kopte het CBS na het derde kwartaal.
Ook wij zagen de stijgende lijn in omzet doorzetten.’ Francesco de Haan van Flow Accountants licht de
cijfers van het derde kwartaal 2016 toe.

Help, ik kan de belasting of
premies even niet betalen
Blauwe enveloppen komen nooit
gelegen, maar soms zijn er
momenten dat je ze echt even
niet kunt gebruiken. Bijvoorbeeld
omdat je net het vakantiegeld hebt
uitbetaald of na een slappe zomer
krap bij kas zit en toch kerstinkopen
moet doen. Wat moet je doen als je
(tijdelijk) je premies of belasting niet
kunt betalen?

Francesco: ‘Een mooi bericht van het Centraal Bureau voor de

‘Uitstel van betaling aanvragen’, reageert

Statistiek. Het vertrouwen van de consument in de economie

Philip Vijfhuize van Vijfhuize Bedrijfsadvies.

staat op het hoogste punt sinds 2007. Dat heeft natuurlijk alles

‘Eén telefoontje naar de Belastingdienst

te maken met het brede economisch herstel. Overal gaat het

geeft zoveel lucht.’ Je kunt telefonisch

beter, waardoor ook de consument weer gemakkelijker tot een

uitstel aanvragen als het bedrag op je

aankoop overgaat. Dat is goed nieuws voor de branche.’

aanslag lager is dan 20.000 euro, je altijd
netjes op tijd aangifte hebt gedaan en

Concreet heeft dat onderaan de streep geresulteerd in

nog geen dwangbevel of vergrijpboete

6,2 procent meer omzet dan in het derde kwartaal van 2015.

hebt ontvangen. In andere gevallen

Vijfhuize doet dat regelmatig en assisteert

doet, zijn de rollen omgedraaid. Dan moet

De consument durft duidelijk weer meer te besteden en dat

vraag je schriftelijk uitstel aan. In totaal

bloemisten in complexe situaties of bij

jij bewijzen dat je niets te verwijten viel en

is prettig. Bij nagenoeg alle bloemisten is het positieve

kun je maximaal 4 maanden uitstel van

hogere schuldbedragen bij het aanvragen

daarmee loop je ontzettend veel risico.’

sentiment doorgedrongen.

betaling krijgen. Vaak is dat genoeg om

van betalingsuitstel. Wat is daarbij

een schuld weer in te lossen. Eventueel

belangrijk? ‘Kom altijd zelf met een

De melding van betalingsonmacht doe je

Meer te besteden

kan je via jouw VBW-relatiebeheerder een

voorstel voor een betalingsregeling. Je

schriftelijk. Dat moet gebeuren binnen

‘Inmiddels hebben we een goede start gemaakt met het

bedrijfsadviseur inschakelen die je helpt

kunt bijvoorbeeld elke maand een stukje

twee weken nadat de belastingen of

vierde kwartaal. Daarom verwacht ik ook dat de stijgende lijn

om in de tussentijd jouw zaak financieel

aflossen, maar het is ook denkbaar dat

premies moeten zijn betaald. Als je

doorzet. 2016 zal positief worden afgesloten en in 2017 zal dat

weer op de rit te krijgen.

je afspreekt om pas na de lucratieve

bijvoorbeeld de loonheffing over januari

kerstperiode een groot deel te betalen.’

niet kunt betalen, moet je dat voor

ongetwijfeld continueren. Er zijn geen signalen die aangeven dat

14 februari melden. ‘Bij de melding moet

er iets zal veranderen. Integendeel, na de positieve berichtgeving
rond Prinsjesdag dat we volgend jaar allemaal wat meer op ons

BV? Doe ook melding betalingsonmacht

goed worden aangegeven voor welke

loonstrookje overhouden, zal de consument juist nog makkelijker

Voor bloemisten met een bv is er nog

soort belastingen de melding geldt, voor

gaan besteden.’

een extra aandachtspunt. Zij moeten

welke periode (tijdvak), hoe de problemen

niet alleen uitstel aanvragen, maar ook

ontstaan zijn en hoe je ze gaat oplossen.

De vlag uit?

een melding van betalingsonmacht

Met alleen ‘liquiditeitsproblemen’ neemt

‘Valt er dan geen kanttekening te plaatsen? Jazeker wel. In het

doen bij de Belastingdienst en/of het

de belastingdienst geen genoegen. Soms

derde kwartaal lag de brutomarge 1,1 procent lager dan vorig

Bedrijfspensioenfonds. ‘Met zo’n melding

moet je ook stukken aanleveren die je

jaar. Waar bloemisten in de zomermaanden traditioneel gezien

voorkom je dat je persoonlijk aansprakelijk

verhaal onderbouwen’, vertelt Vijfhuize.

juist profiteren van lagere inkoopprijzen, was dat dit jaar niet het

bent als je een belastingschuld definitief

‘Desondanks is het heel belangrijk dat

geval. Dat de cijfers van het derde kwartaal er desondanks goed

niet kunt betalen. De fiscus kan dan alleen

je dit doet. Het voorkomt zoveel ellende.

uitzagen, laat zien dat er veel ondernemersgeest en creativiteit

nog aan je huis en privé-vermogen komen

Zo’n melding is veilig en komt niet bij jouw

als ze kunnen aantonen dat er sprake is van

bank terecht. Als je jouw schuld inlost,

onbehoorlijk bestuur. Als je geen melding

verdwijnt de melding ook vanzelf weer.’

is geweest. Er wordt slim ondernomen. Die lagere brutomarge
gaat ons jaar dan ook zeker niet de nek omdraaien.’
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'Wat verwacht de
consument nu en in
de toekomst van
de bloemist'

VBW
helpt bij
het maken
van toekomstgerichte keuzes

voor je winkel, je assortiment, service,

VBW zal zorgdragen voor op een op het

etc.? Of andersom: sluit jouw winkel

segment afgestemd ontwikkelprogramma,

aan bij wat consumenten uit jouw buurt

waarbij vragen centraal staan als: wat

willen aantreffen? Met de informatie

betekent dat voor mijn aanbod, service,

kan je je winkel nog beter afstemmen

inkoop, marketing en personeelsbeleid?

op de klantbehoefte. Je gaat dus van

Met advies, trainingen, workshops en

fingerspitzengefühl naar datagedreven

andere vormen van dienstverlening zal

marktbenadering’, licht Rijkers toe.

VBW haar leden helpen om de juiste keuze
te maken en door te voeren.

instrument te presenteren, waarmee
de lokale markt in beeld kan worden

Ondersteuning van VBW

gebracht. Welke typen consumenten zijn

Bloemisten kunnen bij maken van een

in jouw buurt aanwezig? Wat betekent dit

keuze rekenen op ondersteuning van VBW.

Sara Specialist of Dorien Doorloopbloemist?
TNO ontwikkelde voor VBW zes verschillende persona’s. Dorien (doorloopbloemist), Conny (conceptbloemist), Oscar
(online bloemist), Robert (rijdende bloemist), Sara (specialist) en Victor (verswinkelier). VBW ziet in de toekomst met
name kansen voor de doorloopbloemist en de specialist. Hieronder vind je een korte beschrijving:

Dorien Doorloopbloemist:
• Richt zich op Cosiness
Seeker (en Smart Shopper)

De toekomst voor bloemisten ligt niet in het grijze midden, blijkt uit
segmentatieonderzoek dat vorig jaar door TNO is gedaan. VBW springt
daarop in en gaat bloemisten helpen om zich te ontwikkelen en daar weg
te komen. Meest voor de handliggende (en voor de toekomst kansrijke)
richtingen zijn speciaalzaak of doorloopbloemist.

• Focus op gemak en hoge omloopsnelheid
(kant-en-klaar)
• Verkoop via winkel

• Midden-/laagsegment

• Klantvriendelijk personeel, goede verkopers

• Prijs belangrijk

• Locatie belangrijk (boodschappengebied),

(value for money)

incl. ruime openingstijden

zodat de (potentiële) klant duidelijk weet
wat hij bij jou mag verwachten. De combi
van een hoog segment cadeauzaak die ook
3 bossen voor € 5 verkoopt, wordt steeds
minder onwaarschijnlijk in de ogen van

Sara Specialist:

• Winkelbeleving, deskundig en vakbekwaam personeel

Het segmentatieonderzoek bestond uit

en ketenrelaties. Deze persona’s

de consument. Het is goed om jezelf hier

• Richt zich op Performers

• Ruim assortiment met bijzonder product

twee belangrijke onderdelen. In eerste

spelen in op de specifieke wensen en

goed op voor te bereiden. Het kiezen voor

• Midden-/hoogsegment

• Maatwerkproducten

instantie bracht TNO de verschillende

behoeftes die er zijn bij de diverse

welk segment je wilt bedienen, heeft ook

• Klantrelatie belangrijk ->

• Combi van on- en offline verkoop

consumentensegmenten in kaart. Welke

consumentensegmenten. ‘Voor bloemisten

tot gevolg dat je keuzes maakt wat je wel/

persoonlijke aandacht

groepen zijn er te onderscheiden als het

in het middensegment is het de komende

niet verkoopt en hoe je dat doet (winkel of

gaat om de aankoop van bloemen en

jaren absoluut noodzakelijk om keuzes te

ook online?)’, zegt Bram Rijkers, namens

planten? En wat verwachten zij nu en in

maken en jezelf helder te positioneren,

VBW betrokken bij het onderzoek. ‘De
persona’s helpen je om keuzes te maken.

de toekomst van de bloemist?

VBW gaat met bloemisten in gesprek en

Keuzes maken
Op basis daarvan ontwikkelde TNO
kansrijke bloemistenpersona’s (zie kader);
types bloemisten met bijbehorende
doelen, behoeften, klantsegmenten,
verkoopkanalen, aanbod, activiteiten

34
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• Prijs van ondergeschikt belang

'Sluit jouw winkel aan
bij wat consumenten
uit jouw buurt willen
aantreffen?'

Het onderzoek ‘Klantinzicht, Ketenimpact’ is uitgevoerd door

adviseert ook bij het maken van
die keuzes.’

In opdracht van

Datagedreven marktbenadering

In samenwerking met

Om bloemisten de juiste keuze te laten

Kijk voor alle details van het

maken, hoopt VBW op korte termijn een

onderzoek op www.vbw.nu

Met ondersteuning van

| Bloemist
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Nieuwe uitvoerder VBW Juridische Adviesdienst

Persoonlijk contact VBW
Juridische Adviesdienst blijft

Bloemisten kunnen ook in 2017 per
telefoon of e-mail hun juridische
vragen stellen aan VBW Juridische
Adviesdienst. Om het persoonlijke
contact bij de eerstelijns helpdesk te
behouden, heeft VBW gekozen voor
een andere samenwerkingspartner.
Met VBW Juridische Adviesdienst beschik

Weg met oude
openstaande rekeningen
sociale verzekeringskwesties en

een kwartier beantwoord kunnen worden.

(personeels)contracten.

Mocht er meer tijd nodig zijn, dan geldt
een uurtarief of kan tegen aantrekkelijke

Bovendien voorziet de adviesdienst in

voorwaarden een abonnement worden

het maken van overeenkomsten en het

afgesloten.

voeren van juridische correspondentie en
eventueel ook gerechtelijke procedures.

Kortom: de vertrouwde VBW Juridische

Ook het inzetten van een advocaat

Adviesdienst die je gewend bent, maar

behoort tot de mogelijkheden.

dan uitgevoerd door een andere

je over jouw eigen bedrijfsjurist. Dat is

Stuur alle nog openstaande
rekeningen (ook al zijn ze jaren oud)
naar VBW Incasso. Geheel op no
cure no pay-basis wordt getracht
de facturen alsnog te incasseren,
waarbij in geval van succes (vorig jaar
bijna 80 procent) de factuurbedragen
1-op-1 aan jou uitgekeerd worden.

Indien incasso onverhoopt niet lukt wordt

Het uit handen geven van de openstaande

er een afboekbrief met de reden waarom

facturen levert dus altijd iets op! Heb

de factuur niet geïnd kon worden, aan

jij nog openstaande facturen, neem

jou toegezonden met behulp waarvan

dan contact op met VBW Incasso. Bel

de reeds afgedragen btw over de factuur

naar 0318-572768 of stuur een e-mail

bij de Belastingdienst teruggehaald

naar info@vbw.nu. VBW Incasso wordt

kan worden.

uitgevoerd in samenwerking met
Classic Incasso.

juridische partner.

een deskundige gesprekspartner die je

VBW-leden kunnen gratis gebruikmaken

kan adviseren over alles wat voor jouw

van de helpdesk waar zij vragen

Meer weten over juridische ondersteuning

bedrijfsvoering belangrijk is. Denk aan

– telefonisch en per e-mail – kunnen

die VBW je kan bieden?

zaken als arbeidsrecht, cao, huurrecht,

stellen die binnen het tijdsbestek van

Kijk op vbw.nu/juridisch

‘In één woord: fantastisch!’
Anneke de Snaijer – d’Oude Proeftuin (Rockanje)

‘Ik heb nu drie zaken bij VBW Incasso ingeleverd. Bij twee
zaken van 2012 was het voor mij al een vreselijk gevecht,
ben met één zaak een jaar heel intensief bezig geweest
om € 224,75 van rouwbloemwerk afgerekend te krijgen...
Bij de tweede ben ik ook een jaar intensief bezig geweest
om € 509,25 van bruidsbloemwerk te incasseren, wat ook
een heel gevecht bleek. Beide gevallen heb ik aan VBW
Incasso overgedragen met positief resultaat bij beide
zaken! Er ging bij beide een tijdje overheen, maar over de
aanpak ben ik zeer te spreken: er is respect en ze doen er
alles aan om contact te krijgen, wat mij niet meer lukte
(vreemde ogen dwingen?). In één woord: fantastisch!’

Nicoline van den Broek

36

Bloemist

Rob Benschop

Ron Harmsen

Hans Wagemaekers

Victor Schoyer
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Het nut en de noodzaak van een
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

terugkeren. Een AOV is daarom niet alleen
noodzakelijk voor jouw inkomen. Een AOV
is ook nuttig om gezond te blijven en/of
weer te worden.

Profiteer als lid van VBW van een
aantrekkelijke AOV van Avéro Achmea

Cao-highlights
voor 2017

VBW heeft speciaal voor haar leden met
Avéro Achmea aantrekkelijke afspraken
gemaakt voor de AOV. Sluit een AOV bij
Avéro Achmea en maak als lid gebruik van

December is een drukke maand, maar neem toch even de tijd om een aantal
cao-zaken te controleren voor 1 januari. Dat kan je namelijk geld besparen.

het volgende:

Loonsverhoging

op vbw.nl/cao) zijn de functiegroepen en

recht op een prestatieperiodiek. Ook maak

De belangrijkste verandering per

-beschrijvingen te vinden. Aan de hand

je tijdens het jaargesprek afspraken voor

premie

BIJLAGE
2: SALARIS-TABELLEN
BRUTO
MAANDLONEN
2017.dienstverband)
Zonder deze afspraken kun je eind
van deze
functie-indeling
en de daarbij(full-time
1 januari
2017 is dat
de bedragen van de

Deze korting krijg je zolang de

salarisschalen met 1 procent worden ver-

behorende salarisschaal kun je het loon

2017 ook niet het functioneren beoorde-

afspraken tussen VBW en Avéro Achmea

hoogd. Deze verhoging geldt alleen voor

vaststellen.

len en krijgt de werknemer sowieso de

• Je krijgt 7,5% korting op jouw AOV-

gelden.
• Je kunt het verzekerd bedrag 1 of

Leeftijd
groep
C rekening meer
groep
vanBhet loon hoeft
geen
dan het
cao-loon, dan groep
heeft deA
medewer-groep

Let op! Bij de vaststelling van de hoogte

met 10% verhogen

ker geen recht op een verhoging. Check

gehouden te worden met behaalde diplo-

10% per verzekeringsjaar. Het verzekerd
bedrag mag dan niet hoger worden dan
het werkelijke inkomen.
• Je kunt de AOV-premie van jouw

De AOV van Avéro Achmea geeft

arbeidsongeschikt bent, wordt wel

ondernemer geen uitkering bij

een financieel vangnet

belast. Deze kun je niet van de

arbeidsongeschiktheid

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zelfstandig ondernemer kun je je niet

(AOV) van Avéro Achmea zorgt ervoor

betaald ziekmelden of een tijdje verlof

dat je een inkomen hebt als je niet kunt

nemen. Ook kun je niet automatisch

werken door arbeidsongeschiktheid.

terugvallen op de Ziektewet en de Wet

Ook kun je de AOV van Avéro Achmea

werk en inkomen naar arbeidsvermogen

helemaal afstemmen op jouw eigen

Wilt je meer weten?

(WIA). Maar jouw vaste lasten, zoals de

financiële situatie.

Voor vragen of advies over de AOV van

Valt daar wel tegenop te sparen als je

Een financieel vangnet is heel belangrijk.

meerdere jaren arbeidsongeschikt bent?

Maar liever word je natuurlijk helemaal

Nee!

niet arbeidsongeschikt. Of wil je weer
zo snel mogelijk aan het werk. Avéro
Achmea ondersteunt je bij preventie
en re-integratie. Zo kun je snel weer
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inkomstenbelasting aftrekken.
• Je kunt rekenen op een professionele
en snelle re-integratiedienstverlening

Avéro Achmea kun je contact opnemen

helpt met preventie en re-integratie

groep E

groep F

Stel ook vooraf vast hoeveel zondagen de

verricht. In bijlage 1 van de cao (te vinden

Verlagen kan altijd. Verhogen kan tot

Je krijgt als zelfstandig

De dienstverlening van Avéro Achmea

functioneren.

De uitkering die je krijgt als je (tijdelijk)

waarborgen

aftrekken

pensioenopbouw, gaan gewoon door.

D

16
530,35
530,35
534,45
- medewerker in 2017
- gaat werken, want
ma’s. De diplomatoeslag is met de nieuwe
17
607,20
607,20
611,90
hierop wordt de Zondagstoeslagspercencao afgeschaft. Wel behouden werknehebben op een loonsverhoging en geeft dit
18
699,45
699,45
704,79
728,30
tage voor 2017 gebaseerd.
mers die op 30 april 2015 in dienst waren
tijdig door aan je accountant.
19
807,05
807,05
813,71
840,11
en recht hadden op een diplomatoeslag
20
945,40
945,40
952,51
984,06
1.043,11
deze diplomatoeslag.
Hoogte van21
het loon 1.114,45
bepalen
1.114,45
1.123,40
1.160,66
1.230,06
Bij de CAO-Helpdesk
van
VBW komen
22
1.306,60
1.306,60
1.316,65
1.360,23 Meer informatie
1.441,66
1.629,76
regelmatig vragen
binnen
over
de
hoogte
Regelen
voor
1
januari
Vragen,
advies
nodig
of
de
23
1.537,20
1.537,20
1.549,48
1.601,09
1.696,87
1.918,19
van het
loon. Je bepaalt de hoogte
van 1.545,72
nalezen? Kijk dan
op
Vergeet niet het
jaargesprek met je 1.633,20 cao-tekst1.734,70
Prestatie
1.581,58
1.952,03
het salaris
door de medewerker
of neem contact
medewerkers
te voeren. Hierin beoordeel
Prestatie
- in een
1.614,28
1.672,77 vbw.nl/cao
1.798,36
2.032,91
Prestatie
1.638,50
1.866,60
functiegroep
in te delen. Dit gebeurt
op
op met de
CAO-Helpdesk 2.109,74
je-het functioneren
in het afgelopen 1.711,19
jaar.
- de medewerker
- volgens de norm
1.736,86 (0318-521.894,60
basisPrestatie
van de werkzaamheden- die hij of zij
75 68, keuze 1). 2.141,38
Heeft

jaarlijkse inkomstenbelasting

de afbetaling van studieschulden, of

prestatieperiodiek, onafhankelijk van het

lonen. Verdient een medewerker dus meer

aanpassen zonder nieuwe medische

hypotheek, de studie van de kinderen,

euro's

meerdere keren per verzekeringsjaar
• Je kunt het verzekerd bedrag ieder jaar

Dagelijks maak je klanten blij met mooie boeketten. Maar je bent ook
zelfstandig ondernemer, waardoor je zelf verantwoordelijk bent voor jouw
bloemenwinkel en inkomen. Wat gebeurt er nu als je langdurig ziek wordt
of een ongeval krijgt? En je kunt tijdelijk of helemaal niet meer werken?
Wie zorgt er dan voor jou én jouw inkomen?

Maandlonenniet
pervoor
1 juli
2016 in
de salarisschalen,
de feitelijke

met jouw verzekeringsadviseur.

voor 1 januari of je werknemers recht

gefunctioneerd, dan heeft de medewerker

Maandlonen per 1 januari 2017 in euro's
Leeftijd

groep A

groep B

groep C

16
17
18
19
20
21
22
23
Prestatie
Prestatie
Prestatie
Prestatie

535,30
612,90
706,00
814,60
954,25
1.124,90
1.318,85
1.551,60
-

535,30
612,90
706,00
814,60
954,25
1.124,90
1.318,85
1.551,60
1.551,60
-

539,80
618,02
711,84
821,85
962,03
1.134,63
1.329,81
1.564,97
1.597,40
1.630,42
1.654,88
-

groep D
735,58
848,51
993,90
1.172,27
1.373,84
1.617,10
1.649,53
1.689,49
1.728,30
1.754,23

groep E
1.053,54
1.242,36
1.456,08
1.713,84
1.752,05
1.816,34
1.885,27
1.913,54

groep F
1.646,06
1.937,38
1.971,55
2.053,24
2.130,83
2.162,80

Verhoging van salaris in groep A-B vindt plaats op basis van groei wettelijke lonen en als er op of boven de norm is gepresteerd
Verhoging van salaris in groep C-F vindt plaats als er op of boven de norm is gepresteerd of als er in 2016 geen jaargesprek met d
| Bloemist 39

Personeel

'Het voordeel is
dat VBW Risk voor
een collectiviteit
betere voorwaarden
en lagere premies
kan afspreken dan
voor individuele
ondernemers'

Het VBW ZorgPortaal, de nieuwe verzuimoplossing van VBW, is van start
gegaan. De eerste reacties zijn positief
en inmiddels hebben een aantal VBWleden de overstap al gemaakt.

Wat maakt het VBW ZorgPortaal
zo bijzonder?
Het VBW ZorgPortaal is een complete
oplossing voor alles wat geregeld moet
zijn wanneer een werknemer ziek wordt,
in één geïntegreerd pakket. Ofwel een vast

Eén van de eersten is Maria van de Voort

aanspreekpunt voor arbo- en verzuimbe-

van Bloemsierkunst Theo van de Voort

geleiding, loondoorbetaling, re-integratie

uit Reusel: ‘Grietje Bekker van VBW Risk

en WIA. Daarnaast is het VBW ZorgPortaal

kwam langs om de gehele portefeuille door

een kenniscentrum voor ziekteverzuim en

te nemen. Ze vertelde me toen ook over het

re-integratie.Door de korte lijnen tussen

nieuwe verzuimpakket voor VBW-leden: het

de verschillende onderdelen kunnen de

VBW ZorgPortaal. Dat bleek betere voor-

casemanagers heel snel schakelen. Je

waarden te hebben en goedkoper te zijn

hebt bijvoorbeeld geen lange wachttijden

dan de verzekering die we hadden lopen.

om goedkeuring te krijgen over het inzetten

Toen was de keuze om over te stappen

van re-integratiemiddelen. De casema-

snel gemaakt.’

nagers kunnen dat direct inzetten als dat
nodig is. Bovendien worden alle re-integra-

Speciaal voor VBW-leden

tiemiddelen 100 procent vergoed. Daardoor

Voor veel ondernemers is het uitzoeken van

krijg je veel meer grip op verzuim.

de beste verzekering niet iets waar ze lang
of veel mee bezig willen zijn. VBW begrijpt

Meer weten?

dat en neemt die taak op zich. Samen met

Neem contact op met de adviseurs van

VBW Risk is er gezocht naar het meest

VBW Risk. Bel naar (030) 2848610 of mail

optimale pakket. Het voordeel is dat VBW

naar risk@vbw.nu. Voor meer informatie

Risk voor een collectiviteit betere voor-

kun je ook de website raadplegen:

waarden en lagere premies kan afspreken

www.vbwzorgportaal.nl

dan voor individuele ondernemers. Dat is
één van de voordelen van je lidmaatschap

VBW
ZorgPortaal

maakt vliegende start

bij VBW.

Minder administratie
Carolien Heijn van BoeketCadeau Store
uit Overveen maakte ook de overstap naar
VBW ZorgPortaal. ‘De belangrijkste reden
om over te stappen was voor ons de prijs.
Al woog ook mee dat onze contactpersoon van VBW Risk, Aad Santifort, het ons

De voordelen van het
VBW ZorgPortaal
• Lagere premies dan je nu betaalt
(bij vergelijkbare pakketten)
• 100% vergoeding van interventies
en spoor 2 trajecten
• Transitievergoeding (na 104 weken
ziekte) tot € 20.000 is verzekerd

adviseerde. Daar komt bij dat onze huidige

• Garantie tegen UWV boetes

verzekeraar voor elke verrekening twee

• Minder administratie door één

keer een brief stuurt in een A4-enveloppe.

systeem, volledig web-based

Dat vind ik kostenverspilling en erg sto-

• Snelle betaling van schade

rend. Het VBW ZorgPortaal neemt juist veel

• Eigen casemanagers & bedrijfs-

administratie uit handen, vooral voor de
WGA-eigenrisicodragersverzekering.

artsen
• Vaste aanspreekpunten voor
vragen over arbo & verzuim-

Een extra pluspunt is dat we gewoon bij

begeleiding, loondoorbetaling en

onze huidige arbodienst, het VBW Verzuim-

re-integratie

loket, kunnen blijven.’
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#Lievelingsbloemcampagne zet
spotlights op bloemen als cadeau
Een boeket geven is nog leuker als
je iemands lievelingsbloem kent.
Dan geef je namelijk aandacht én
herinneringen. Met die boodschap
werden consumenten in heel
Nederland in oktober verleid om een
bezoekje aan de bloemist te brengen.

ontroerende en inspirerende verhalen te
delen. Ook waren er op spotjes te zien

Meld je aan voor Mijn Bloemist Tulpenweken

Het is weer
tijd voor tulpen!

op tv, YouTube en kwamen campagneuitingen terug op Facebook, Instagram,
in magazines en in het straatbeeld.
Honderden VBW-leden haakten in op
de #Lievelingsbloemcampagne. Ze

Het tulpenseizoen staat weer voor
de deur. De kans voor bloemisten om
een vliegende start te maken in 2017.
VBW ondersteunt je daarbij met onder
meer een gratis promotiepakket!

gebruikten daarvoor onder meer het gratis

dacht zijn voor tulpen, zodat iedereen in Nederland
weet dat het weer tulpentijd is.

Hoe ga jij lokaal inhaken?
Als bloemist bieden de Mijn Bloemist Tulpenweken
volop kansen om lokaal in te haken. Trek bestaande

promotiepakket dat VBW beschikbaar

Promotie via landelijke media

en nieuwe klanten naar je winkel met jouw eigen

Tijdens de derde editie van de campagne

stelde en bedachten eigen lokale acties

Zaterdag 21 januari is het Nationale Tul-

tulpenacties. Inspiratie of ondersteuning nodig?

stonden herinneringen achter

om lievelingsbloemen onder de aandacht

pendag, de kick-off van het tulpenseizoen.

VBW Marketing helpt je graag bij het bedenken van

lievelingsbloemen centraal. Consumenten

te brengen.

Op de Dam in Amsterdam verrijst een reuze

een actie. Neem voor de mogelijkheden contact

pluktuin met tienduizenden tulpen. In de

op via info@vbw.nu of 0318-52 75 68 (keuze 6).

werden opgeroepen om hun mooie,

weken erna zal er in de media volop aan-

Gratis promotiepakket voor VBW-leden

'Leuke verhalen en waardevolle data'

VBW biedt haar leden een gratis promotiepakket
aan. In het pakket zitten onder meer posters,
boeketkaartjes en afbeeldingen die je

Nicole Ollivier van Naturals Lisse, Hillegersberg, Kralingen en

'We hebben tot slot gevraagd of klanten een kaartje wilden

kunt gebruiken om de tulpenweken

Markthal: ‘Wij hadden in alle winkels posters hangen, stickers

invullen met de vragen: wat is uw lievelingsbloem, waar doet

online te promoten. Vraag het

geplakt en tientjesboeketten geïntroduceerd met daaraan een

de bloem u aan denken, wat is uw leeftijd en gebruikt u onze

pakket aan via vbw.nu/tulp.

kaartje van de #Lievelingsbloemcampagne. Deze promotie-

spaarkaart al? Daarmee maakten ze kans op een gratis boe-

materialen riepen niet direct herkenning op bij klanten.'

ket. De data hebben we opgeslagen in ons loyalty-systeem.
Als meneer Jansen nu bloemen komt kopen voor zijn vrouw,

'Wat wel leuk was, is dat medewerkers de campagne konden

weten we dat zij van rozen houdt en kunnen we hem adviseren

gebruiken om een origineel verkoopgesprek aan te knopen.

welk boeket waarschijnlijk in de smaak valt. Zo heeft de cam-

Als ze vroegen naar iemands lievelingsbloem, kwamen er

pagne waarde voor ons gehad.’

regelmatig persoonlijke verhalen los. Vaak dachten klanten
dan aan een vakantie of aan een overleden persoon. Tot
onze verrassing ging het weinig over de liefde. Ik moet wel
zeggen dat vooral oudere mensen de tijd namen om hun
verhaal te vertellen. Jongeren hadden meer zo iets van: geef
dat boeketje nu maar. We merkten ook dat mensen weinig

Tips voor tulpensucces:
• Organiseer een klantenverwendag met tulpen als thema.

tulpenboeket op Facebook. Zo vergroot je jouw bereik op

elkaar aan klanten te helpen.

social media en er zijn altijd mensen die het boeket zo

• Verras klanten door ook een aantal bijzondere

bloemennamen kennen. De roos gaat nog wel, maar daarna

tulpensoorten te presenteren. Zo onderscheid je je

houdt het snel op.'

en maak je klanten nieuwsgierig.
• Stimuleer impulsaankopen door een speciale tulpenhoek
in je winkel in te richten.
• Stuur een persbericht naar de lokale krant. Even nabellen
helpt vaak om het bericht in de krant te krijgen.

Deze campagne was een gezamenlijk initiatief van:
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• Doe een like-en-winactie met een inspirerend

Werk eventueel samen met andere lokale winkeliers om

mooi vinden dat ze het boeket direct komen kopen.
• Vertel je klanten het bijzondere verhaal van de tulp.
Wist je bijvoorbeeld dat nomaden de tulp meenamen naar
Turkije, waar sultans ze op hun tulband gingen dragen.
Daar komt de naam tulp (tulipan betekent tulband)
ook vandaan. Andere leuke weetjes vind je op
www.mooiwatbloemendoen.nl/tulp.

Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van

| Bloemist
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Bereik meer klanten
met slimme marketing

Social Media
bijhouden veel werk?
en ontwikkelde een nieuwe website. We

De doorbraak van Facebook heeft
gezorgd voor een social media invasie in Nederland. Veel bloemisten zijn inmiddels op Facebook te
vinden. En dat is heel verstandig,
want daar ontmoet je je klanten.
Maar hoe houd je je Facebookpagina bij tussen het werk door?

hebben leuke Facebookacties bedacht om
ons 15-jarig jubileum onder de aandacht
brengen, zoals ‘Win een jaar lang gratis
bloemen’. En door de extra publiciteit had
de jubileumdag een goede opkomst.’
Zelf heeft Nancy weinig omkijken naar
haar Facebookpagina. ‘Jeroen onderhoudt
hem voor mij. Drie keer per week post hij
iets leuks. Daarvoor belt hij regelmatig
om te bespreken wat ik erop wil heb-

Vertel een bloemist niets over zijn
product. Maar gaat het over zaken
als adverteren of communicatie?
Dan kunnen de meesten wel wat
ondersteuning gebruiken. VBW
Marketing helpt jou je bedrijf lokaal
nog beter op de kaart te zetten.

Met social media kun je een digitale band

genoeg. Het is een goede stok achter de

opbouwen met jouw (potentiële) klanten.

deur, want als ik zelf Facebook zou moe-

Het is dé mogelijkheid om aan je klanten

ten onderhouden zou het er ongetwijfeld

duidelijk te maken waarvoor ze bij jou

bij inschieten.’

terecht. Zo weet een klant precies wat je

eigenaar Koen Swinkels de promotie

te bieden hebt, zelfs al komt hij maar af en

voor de Kerstshowdagen met een lokale

toe in jouw winkel.

dorpskrant. ‘Helaas is die begin november
opgeheven, dus moest ik op zoek naar

nemen we alles uit handen, de andere

Ga voor groei

een alternatief’, vertelt hij. ‘Ik bedacht

keer ondersteunen we alleen bij de

Voor social media geldt: stilstand is ach-

me dat ik nog een waardebon had liggen

contacten met de krant of verspreider.’

teruitgang. Komen er geen volgers meer

belletje aan.’

uit Moergestel was al weken druk

'Voor social media
geldt: stilstand is
achteruitgang'

bij? Kom je er niet aan toe om te posten?
Koen en Job besloten de Kerstshowdagen

Of ben je uitgekeken op de standaard like

te promoten via een advertentie in een

& share-acties? Dan heb je drie keuzes:

Tijd voor actie!

bezig met de voorbereidingen voor de

Creatieve promoties

krant die in de hele gemeente verspreid

stoppen, doormodderen of een keer een

VBW Online kan jou helpen met het

jaarlijkse Kerstshowdagen. Traditioneel

VBW heeft een samenwerking met

wordt, gecombineerd met een flyer voor

‘boost’ geven. Het eerste is zonde van alle

revitaliseren van jouw kanalen. Bij een

een goed moment om vaste klanten

De Persgroep, uitgever van diverse

extra attentiewaarde. ‘Tegen inlevering

eerdere energie, het tweede levert je wei-

eerdere actie met Facebook leverde dat

in de watten te leggen en nieuwe

lokale kranten. VBW-leden kunnen

van die flyer krijgen klanten een kleine

nig extra op. Ga voor groei en blaas nieuw

een gemiddelde groei op van 48 procent bij

klanten te laten kennismaken met

een waardecheque ter waarde van

attentie’, vertelt Koen. ‘Via deze weg

leven in jouw social media kanalen. En dat

bijna 100 bloemisten! Maar misschien wil

€ 200 inzetten voor advertentieruimte

bereiken we meer potentiële klanten dan

hoef je echt niet alleen te doen.

je nu wel eens aan de slag met Pinterest

in hun huis-aan-huis-krant. ‘Een eerste

in al die jaren ervoor. We zijn benieuwd

kennismaking met wat VBW Marketing

wat het ons gaat brengen.’

Bloemist

of Instagram, omdat je daar veel mensen

Ervaring

over hoort? Bel dan VBW Online om dit te

Zo weet ook Nancy van Hoorn van

bespreken. We werken op basis van maat-

‘We helpen bloemisten naast adverteren,

Probeer het ook!

Bloembinderij de Valendries in Wijchen.

werk en we gaan aan de slag met jouw

met het bedenken en opzetten van

Benieuwd naar wat VBW Marketing voor

‘Geïnspireerd door de masterclass Mijn

bestaande account(s).

creatieve promoties en acties, het

jou kan betekenen? Of een keer sparren

Tent wordt Top wilde ik aan de slag met

opstellen van een marketingplan

over hoe jij je klanten het beste kunt

Facebook, alleen had ik geen idee waar te

Voor meer informatie kun je terecht

of bijvoorbeeld het ontwerpen en

bereiken? Kijk dan voor meer informatie

beginnen. Daarom nam ik contact op met

bij VBW Online, Jeroen Tabbernee

verspreiden van een flyer. De ene keer

op vbw.nu/marketing.

Jeroen Tabbernee van VBW Online. Hij gaf

(06-51348371) of Rob den Braasem

advies, maakte een Facebook-account aan

(06-31947390), of kijk op vbw.nu/online.

kan betekenen’, vertelt Job de Kleuver.
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ben, daarbij heeft hij aan een half woord

de winkel. In voorgaande jaren regelde

van VBW Marketing, dus waagde ik er een
Het team van Bloem en Groen Styling

De voordelen
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Vakmanschap

Nieuwe huisstijl is groot succes

‘Durf jezelf te
ontwikkelen’

Durf je te ontwikkelen.
Het levert je namelijk
zoveel op’
dat ze hem had zien rijden en meteen
naar onze winkel kwam omdat ze het
boeket zo mooi vond. Het springboeket
op de foto is geïnspireerd door de VBWmasterclass ‘Mijn Tent wordt Top’ die
ik dit jaar heb gedaan. Als onderdeel
daarvan had ik een zomeractie bedacht
waarbij mensen een gratis vaas kregen

Specialist of doorloopbloemist,
modern of klassiek: een goede
huisstijl vertelt in één oogopslag
wat voor bloemist je bent. Dat dit
werkt kan Bloemsierkunst Wim van
Munster uit Apeldoorn beamen.
Wim: ‘Dat het zo’n succes zou
worden had ik niet verwacht.’

als ze vijf van deze springboeketten – ons
signatuurboeket – zouden afnemen. Dat
deden we puur op vertrouwen, mensen
hoefden zich niet vast te leggen. Mede
daardoor sloeg het enorm aan en het
leverde een mooie extra omzet op.’
Een lokale fotograaf verzorgde de foto’s,
die zo mooi werden dat Wim besloot
deze in al het promotiemateriaal van de
winkel terug te laten komen. ‘We hebben

Net buiten het centrum van Apeldoorn ligt

bijvoorbeeld verzorgingstips-kaartjes laten

kaartje. Dan ziet iedereen: die komt bij

Klanthousiasme

de Koninginnelaan. Een winkellaan vol

drukken, die we met een wasknijpertje aan

Wim vandaan, zeggen ze dan. Inmiddels

Het springboeket is een doorslaand succes

speciaalzaken. ‘Allemaal vakmensen die

de boeketten bevestigen. Simpel, maar het

heb ik ook een groot canvas in de etalage

geworden. ‘Mensen komen speciaal naar

een ambacht uitoefenen’, vertelt Wim van

geeft een boeket net wat extra’s. Mensen

hangen en ik gebruik de foto’s in mijn

ons vanwege deze boeketten. Ze kunnen

Munster, eigenaar van Bloemsierkunst Wim

vragen inmiddels ook specifiek om zo’n

advertenties.’

die zelf samenstellen, maar veel klanten

van Munster. Zijn winkel past daar perfect

vragen ook om dezelfde als op de foto.

tussen. Met de zwarte huisstijl heeft de

Uiteraard heb ik altijd een stuk of vijftien

winkel een chique, maar ook persoonlijke

Wim zelf, die letterlijk het gezicht van de

uitstraling. Dat komt voornamelijk door

winkel is sinds de introductie van de nieuwe
huisstijl afgelopen zomer.

Signatuur
‘Aanleiding voor de verandering
was onze nieuwe bedrijfswagen die
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'Veel mensen zijn
best bereid iets meer
te betalen voor een
boeket dat helemaal
naar wens is'

springboeketten staan, in verschillende
prijsklassen. Een tip die ik heb geleerd uit
de VBW-training Klanthousiasme is dat
mensen meestal het op één na grootste
boeket kiezen. Nog een eye-opener waar
ik dagelijks wat aan heb? Dat veel mensen
best bereid zijn iets meer te betalen voor

bestickerd moest worden’, vertelt Wim.

een boeket dat helemaal naar wens is.

‘Al brainstormend met de beletteraar

Een prijsindicatie is een indicatie. Als je

besloten we mooie nieuwe foto’s te laten

overlegt, dan is een paar euro meer nooit

maken voor op de auto. Ik moest wel even

Herkenbaarheid

wennen aan het idee – mijn foto groot

De nieuwe bestelwagen stond amper

op de bus. Aan de andere kant is het wel

een half uur voor de winkel geparkeerd

De introductie van de nieuwe huisstijl

herkenbaar. Facebook heet ook niet voor

toen de eerste klanten spontaan

heeft Bloemsierkunt Wim van Munster

niets Facebook en dat is populairder dan

binnen kwamen lopen om Wim te

een nieuwe impuls gegeven. ‘Mijn tip aan

ooit. Mensen houden van een persoonlijke

complimenteren. ‘Ze vonden de auto erg

andere bloemisten: durf! Durf je te ontwik-

benadering.’

mooi en herkenbaar. Een vrouw vertelde

kelen. Het levert je namelijk zoveel op.’

een probleem.’
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‘Doorgroeien is een
levensfase. Deze
fase heb ik als heel
bijzonder ervaren’

en sober te tonen. ‘Zo blijft het mystieke
karakter van grassen behouden.’

Vernieuwende inzichten
Haar inspiratie? Die deed ze op tal van
plekken op. In musea, tijdens wandelingen
in de grasrijke natuurgebieden van De Peel,
in gesprekken met kunstenaars en
telers. ‘Er zitten de nodige uren in’,

Marion Lemmen

beaamt Marion.
Dat betaalde zich dit voorjaar uit toen de

Grassentableau

Limburgse bloemist van Bloembinderij

Marion Lemmen over haar Proeve van Meesterschap

‘Grassen verdienen
meer dan een bijrol’
Grassen spelen vaak een bijrol
binnen de bloemsierkunst. Marion
Lemmen uit het Limburgse Sevenum
besloot ze de hoofdrol te geven in
de Proeve van Meesterschap die ze
aflegde voor de Meesterbindertitel.
‘Mensen hebben van oudsher een

Lemmen werd gekroond tot Meesterbinder.
Wat heeft de hoogsthaalbare titel in
de bloemsierkunst haar opgeleverd?

eigen signatuur gezocht en gevonden.

delen. ‘Ik heb aan een groot publiek laten

‘Natuurlijk sta je even in de belangstelling

Die bestaat uit werk met pure en mooie

zien dat bloemsierkunst bestaat uit meer

en doordat ik een expositie in mijn eigen

materialen, die veelal monochroom zijn.

dan alleen kleurrijke boeketten. Je kunt

winkel hield, gaf dat de zaak een boost.

Het heeft verstilling en ontstaat intuïtief.’

met grassen zoveel sferen oproepen. Ik
hoop dat collega-bloemisten zich daardoor

Maar je doet het vooral voor jezelf. Ik heb
bewezen dat ik conceptmatig kan werken

Wat ze er ook aan over heeft gehouden, zijn

laten inspireren en dat ik op deze wijze de

en de diepte in kan gaan met producten.

waardevolle contacten. ‘Je gaat voor zo’n

bloemsierkunst weer wat rijker en mooier

En het heeft me geprikkeld om mooie

proeve samenwerkingen aan met collega-

heb gemaakt.’

bloemwerken te maken.’

bloemisten, kunstenaars, fotografen. Je

Denk maar aan graan als grondstof voor

Vernieuwende inzichten

onze voeding en grassen die door dieren

Voor het behalen van de hoogste titel in de

Eigen signatuur

vervolgprojecten op. Zo ben ik nog bezig

gegeten worden. Ik vind eigenlijk elke

bloemsierkunst moest Marion een Proeve

Doorgroeien – de hoofdtitel van

met een fotoserie en ga ik samen met een

grassoort mooi, maar als ik er dan toch

van Meesterschap afleggen. Die proeve

haar proeve – is ook op haar zelf

kunstenaar een grassenproject doen.’

een paar moet noemen; de Miscanthus

bestaat uit een presentatie en het maken

van toepassing. ‘Doorgroeien is een

heeft prachtige kleurschakeringen en

van een aantal bewijsstukken. ‘Ik heb

levensfase. Deze fase heb ik als heel

Graspromotie

vangt het licht op bijzondere wijze.

geprobeerd om vernieuwende inzichten in

bijzonder ervaren. Het heeft me gevoed

En niet te vergeten: Marion kon met de

Beregras is ook altijd goed. Het droogt

gras te geven door grasobjecten te maken

in mijn kennis als ontwerper. Ik heb een

proeve iets van haar liefde voor grassen

en verbleekt mooi.’

die nog niet eerder vertoond zijn.’

netwerk wordt breder en het levert leuke

bijzondere relatie met grassen. Zonder
grassen zouden we niet zijn wie we zijn.

Zo ontwierp Marion een wade (een soort

Marion Lemmen maakte voor haar

Meesterbindertitel. Dat zat al

deken) door verschillende soorten grassen

Proeve van Meesterschap een digitaal

langer in het hoofd van Marion. ‘Ik

aan elkaar te weven. Andere bewijsstukken

magazine, met daarin interviews,

ben nu 51 jaar, mijn kinderen zijn

waren een bontmantel van grassen, een

een video en verhalen over grassen.

groot, de winkel is op orde. Een

wandkunstwerk van ingepakte grassen en

Inspiratie opdoen? Je kunt het

mooi moment om een nieuwe

grasboeketten geïnspireerd op het werk

digitale magazine ‘Doorgroeien -

uitdaging aan te gaan.’

van de negentiende-eeuwse kunstenaar

Gracieuze Grassen’ vinden op

Hans Markart. Typerend voor haar werk

www.bloembinderijlemmen.nl.

Een gooi doen naar de

is Marions keuze om de grassen puur

Grasmantel
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VBW regio-activiteiten
Elkaar ontmoeten en inspireren. De vijf VBW-regio’s organiseren tal van evenementen met deze twee ingrediënten.
Regio Noord en regio Oost organiseerden onlangs ieder een activiteit van formaat.

VBW Noord

Florale Dinner Show

VBW Oost

It’s all about Xmas
Kerst staat synoniem aan sfeer. Niet
zo gek dat regio Oost de jaarlijkse
regiobijeenkomst altijd in het najaar
organiseert. Ditmaal compleet met
catwalk in een prachtige omgeving.

‘De kerstshows slaan het beste aan in regio
Oost’, vertelt Erika Oldenhof van Gorkink
Natuurlijk uit Apeldoorn. ‘Een moment
voor de regio om inspiratie op te doen voor

waarmee zij werkten. ‘Zo wilden we op een

de kerstdrukte.’ Het regioteam VBW Oost

aansprekende manier inhoud geven aan

bestaat naast Erika uit Miranda ter Voorde

de avond’, blikt Hans terug. ‘Daarnaast

van Meesterlijk Geschikt uit Apeldoorn.

zaten de kwekers ook aan tafel met de

Met z’n tweeën verzorgen de dames de

bloemisten en wisselden ze regelmatig.

hele organisatie van de Kerstshow die ieder

Op deze manier kreeg iedereen de

jaar groter lijkt te worden. ‘We moeten

mogelijkheid om hen te spreken en vragen

inderdaad opletten dat het evenement niet

Erika. ‘Door de Grote of Lebuïnuskerk in

te stellen.’

ieder jaar wordt uitgebreid’, lacht Erika.

Deventer hadden we een catwalk gelegd

‘Maar we hebben zoveel ideeën en als je

waarop internationale toparrangeurs Per

De avond was een groot succes. ‘Het was

eenmaal begint… Dit jaar trok de It’s all

Benjamin en Max van de Sluis van Life

even spannend, omdat dit een andere

about Xmas-show 450 bezoekers. Geen

3 samen met gastarrangeurs Hanneke

vorm was dan normaal. In andere jaren

record, maar dat komt doordat het zuiden

Frankema, namens Smithers Oasis, en

kon iedere geïnteresseerde bezoeker

van onze regio vakantie had rond

Nederlands Kampioen junioren, Hidde

gratis komen en hadden we soms vijf- tot

26 oktober.’

Klink hun creaties lieten zien. Daarbij

zevenhonderd man in de zaal. Dit keer

Lekker eten en drinken terwijl je
andere bloemisten ontmoet en
meteen wat nieuwe vakkennis opdoet.
Het kon allemaal tijdens de Florale
Dinner Show van regio Noord.

hadden we ruimte voor 250 mensen en

Terugkijkend was dit één van de beste

inspirerend is, maar dat de bloemisten ook

van tien minuten lieten opvoeren. De één

moest er entree betaald worden. Dit had

shows die regio Oost heeft neergezet, vindt

de vertaalslag moeten kunnen maken naar

deed een act met muziek, een ander deed

natuurlijk alles te maken met het diner

hun eigen winkel. Ook de drie studieclubs

iets acrobatisch. Echt fantastisch. Dit jaar

en het drankarrangement dat inclusief

hadden mooie arrangementen gemaakt die

kozen we voor de Florale Dinner Show.

was. De aanwezigen waren bijzonder

samen een soort expositie vormden.’

Een chic aangekleed viergangendiner

enthousiast. Dat stimuleert natuurlijk om

in Hotel van der Valk in Sneek, met drie

volgend jaar weer een verrassend regio-

Doel van de Kerstshow, en van de VBW-

en het hele jaar door je gezicht te laten

internationale toparrangeurs: Timo Bolte

event neer te zetten.’

regio’s in het algemeen, is de bloemisten

zien, bijvoorbeeld tijdens expo’s op scholen,

‘Eens per jaar organiseren we een groot

uit Wenen, Harijanto Setiawan uit

samenbrengen. ‘We willen hen een leuke,

word je gezien als VBW. Daarnaast is onze

evenement’, vertelt Hans Zijlstra van

Singapore, Jean Luc Bodechon uit

informele vakavond bezorgen. Tien jaar

regio, met onder meer drie studieclubs,

Bloemstylist Hans Zijlstra uit Groningen.

Parijs. We wilden deze arrangeurs,

geleden deden we dat via een simpele

überhaupt al actief. Die ondersteuning

Samen met Monique Hofstee, Annetta

die in Nederland nog niet zo bekend

demonstratie-avond, waarbij we diezelfde

vanuit de regio is fantastisch. Het zijn toch

Veldhuizen en Marco Pruisscher vormt

zijn maar heel sterk zijn in hun eigen

middag de boel opbouwden. Inmiddels zijn

zestig collega’s die niet alleen speciaal

hij de organisatie van regio Noord. ‘We

wereld, letterlijk een podium geven.’

Miranda en ik de week voorafgaand aan

voor deze show een arrangement maken,

de show alleen met de show bezig. Het is

maar ook nog de moeite nemen om twee

en te vernieuwen. Zo hadden we vorig

Terwijl de arrangeurs hun

samen met regio Noord het best bezochte

keer op en neer naar Deventer te rijden.

jaar bijvoorbeeld een grote theaterzaal

arrangementen maakten, vertelden

event. Dat komt deels doordat Miranda en

Voor de opbouw en de show zelf. Dat is

afgehuurd waarbij we arrangeurs een act

kwekers over de producten

ik heel actief zijn. Door persoonlijk contact

heel bijzonder.’

proberen ieder jaar weer te verrassen
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Winst VBW Flowercup
levert Roxanne van
Schellen veel aandacht op

Tijdens een ongekend spannende finale
bij Cultra in Aalsmeer kende de jury haar

Roxanne ontvangt namens Smithers-Oasis

80,2 van de 100 punten toe. Daarmee

gratis producten

troefde de bloemiste uit IJsselmuiden haar
medefinalisten nipt af.
Verwacht? ‘Nou, nee. Ik had het losgelaten
en was nergens vanuit gegaan. Als
je dan hoort dat je hebt gewonnen is
dat fantastisch. Je steekt er zoveel
werk in en natuurlijk hoop je altijd
stiekem op die eerste plek’, reageert de
winnares die samen met zusje Daphne
bloemspeciaalzaak Natuurlijk Rosalie

Ze prijkte op de voorpagina van de lokale krant, kreeg tal van
felicitaties via social media en ook in de winkel liep het storm;
de winst van de VBW Flowercup 2016 leverde Roxanne van Schellen
de nodige aandacht op.

Bloem & Groen Styling runt.

'Je doet ook aan
wedstrijden mee
omdat het afstraalt
op je winkel’

ment van Roxanne kreeg na de finale een

heeft als doel een bijdrage te leveren aan

prominente plek in de winkel. ‘Veel mensen

de ontwikkeling van het vak. Er namen dit

kwamen speciaal langs om even te kijken.’

jaar 204 bloemisten deel aan de wedstrijd.

Roxanne had haar klanten dan ook betrokken bij het voortraject. ‘Ik vind het belangrijk
dat ze zien dat wij actief bezig zijn met ons
vak en steeds nieuwe ideeën ontwikkelen.
Je laat op deze manier het ambacht zien.’

Handgebonden boeket
De dertig finalisten kregen dit jaar de

De titel prijkt inmiddels op de website van

opdracht om mannen te verleiden met een

Natuurlijk Rosalie en de bloemiste zocht

handgebonden boeket waarin verlichting

lokaal de publiciteit op. Want dat bloemis-

verwerkt was. Het winnende arrange-

ten je vakmanschap erkennen is mooi,

Het finalestuk van Johannes
de Boer (3e prijs)

waardevoller. ‘Daar moeten we het natuur-

De top 3 van de
VBW Flowercup 2016:

lijk van hebben. Je doet ook aan wedstrijden

1. Roxanne van Schellen

mee omdat het afstraalt op je winkel.’

(Natuurlijk Rosalie, IJsselmuiden)

aandacht van (potentiële) klanten is nog

80,2 punten

Toekomst

2. Franka Roenhorst

Het volgende doel? Even geen wedstrijd,

(Bloemstylist Hans Zijlstra,

lacht Roxanne. ‘We gaan eerst maar eens

Groningen) 79,7 punten

een goede Kerst draaien. Daarna kijken

3. Johannes de Boer

we weer verder. Er zijn nog genoeg mooie

(Extra Verte, Urk) 78,3 punten

wedstrijden om aan mee te doen!’
De publieksprijs,

Floral
Movement
2016
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VBW
Flowercup

Het finalestuk van e
prijs)
Franka Roenhorst (2

De VBW Flowercup is een jaarlijkse

beschikbaar gesteld

vakwedstrijd voor bloemisten,

door Smithers-Oasis,

medewerkers en studenten. De wedstrijd

ging naar Tom Siebers

vormt een belangrijk inspiratieplatform en

(’t Bluumke, De Mortel).

De VBW Flowercup 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door:
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NK Bloem-

sierkunst
Junioren

Floral
Movement
2016

Hidde Klink
wint NK Junioren

Hierdoor experimenteer ik veel en

Zoals VBW tijdens de

probeer ik vaak nieuwe dingen uit. Mijn

informatieronde aangaf,

werk is nooit saai. Voor de rest kenmerkt

moest het een feestje voor

het zich door veel details, verfijnde

alle deelnemers en hun

technieken en vaak andere vormen en

assistenten zijn. En dit was

materialen. Ik had totaal niet verwacht dat

het ook voor de volle 100

ik zou winnen.’

procent. Als ik moet kiezen
was voor mij het hoogtepunt

EK 2017

‘Het NK was een geweldige ervaring!

de prijsuitreiking. Niet zozeer het winnen

‘Nu mag ik mezelf vier jaar lang

Het zo intens bezig zijn met je vak maakt

(wat natuurlijk ook geweldig was) maar

Nederlands kampioen bloemsierkunst

mij als vakidioot onwijs gelukkig. Ik

het feit dat er zoveel mensen waren

noemen. Dit betekent dat ik Nederland

ben een persoon die vaak alles op het

gekomen om mij aan te moedigen.’

mag vertegenwoordigen op het EK

laatste moment laat aankomen (lees:

in België in 2017. Iets wat ik een

stressjunk) waardoor ik de week voor

‘Wat de doorslag heeft gegeven dat ik

ongelofelijke eer vind. Daarnaast levert

het NK nog heel veel moest doen. Onder

won? Iedereen is totaal anders qua stijl,

het je natuurlijk naamsbekendheid op

Hidde Klink uit Raalte (22) is Nederlands

In het dagelijks leven werkt Hidde bij

een buitenplantenarrangement in de vorm

druk presteer ik het beste. Met veel

en het is aan de jury om te beoordelen

binnen de branche. Wat het commercieel

Juniorenkampioen Bloemsierkunst

Meesterlijk Geschikt in Apeldoorn, dat

van een statafel, een krans waarin een

hulp van collega’s, vrienden en familie

wie de beste is. Ik ben door mijn leeftijd

gezien verder gaat opleveren zullen we

2016 geworden. In de finale troefde

onder meer beurzen, evenementen en

fles wijn verwerkt moest worden en een

hebben we een week lang geknald aan

nog erg zoekende naar een eigen stijl.

met de tijd zien.’

hij Daphne van Pijkeren en Joyce

winkels decoreert.

handgebonden boeket. Door de winst mag

Oudshoorn nipt af.

Hidde in 2017 Nederland vertegenwoordigen
Het NK vond plaats op de tentoonstelling
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Hidde Klink
‘Het maakt mij als
vakidioot onwijs gelukkig’

mijn wedstrijdopdrachten.

Je kent Hidde misschien van het tv-

‘Bloemkunst 2016’ bij Kasteel Groeneveld

programma ‘Hollands Beste Bloemstylist’.

in Baarn. De twaalf finalisten maakten

Bloemist

tijdens het EK voor Junioren in België.

Het NK Bloemsierkunst Junioren wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Geld en tijd besparen
kan nu heel makkelijk

Nu verkrijgbaar bij uw groothandel!
Nergens zijn een lange levensduur en hoogwaardige
kwaliteit zo belangrijk als tijdens de internationale

OASIS
Roma
sierteeltvakbeurs IFTF. Daarom maakt
het team
dat
®

Bowls

verantwoordelijk is voor de verzorging van de bloemenIdeale
basis Ultra.
voor bloemwerk, geschikt voor strakkere interieurs
decoratie uitsluitend gebruik van Floralife
Express
Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden

Zodra de bloemen en planten in aanloop naar de beurs in Vijfhuizen aankomen,

Gietrand die dienst doet als waterreservoir

moeten deze worden verzorgd. Johan Martens, freelance floral designer en

eigenaar van Floral Moments, verzorgde met zijn team de flora-verzorging
voor een twaalftal bedrijven, (rozen)kwekers en veredelaars.
‘Bij binnenkomst gaan de bloemen uit de doos meteen op water met

Verkrijgbaar
in Ultra
2 maten:
Floralife
Express
200’, vertelt Johan Martens. ‘Hierdoor kan de
• Art. Nr. 11-00126 - 25 x 20 x 5,5 cm
bloem
zich mooi volzuigen en aansterken voor de beurs. We maken
• Art. Nr. 11-00127 - 40 x 25 x 5 cm

hierbij gebruik van Floralife-pompen, waarmee we precies de juiste
dosering kunnen instellen. Dat zorgt voor veel minder uitval en
houdt bloemen in een betere conditie.’

OASIS® Venezia Bowls
ents.com

ellini, FlowersAndC

Tijdens de beurs wordt gebruikgemaakt van de onlangs gelanceerde Floralife Express Ultra 300-servicezakjes. ‘Daarmee blijft
het water beter schoon en daarmee de vazen netjes helder.’

Arm
Ideale basis
voor decoratieve toepassingen, alsook rouwwerk

© SMITHERS-OASIS COMPANY 2013. All rights reserved.

liam
Fotocredit: Mr. Wil

GEEN
SNIJVERLIES
Vlakke rand die snel en gemakkelijk
bekleed
kan worden
Belangrijkste kwaliteit van Floralife Express Ultra 200 is dat het

Gietrand die dienst doet als waterreservoir

afsnijden van stelen overbodig wordt. ‘De grootste angst van standhouders is dat ze kostbare centimeters verliezen. We kunnen ze dan
geruststellen. Met Express Ultra 200 is dat niet nodig en worden
de geplande bloemwerken precies zoals de bedrijven vooraf
ontworpen hadden. Met de Floralife-producten leveren we

Verkrijgbaar in 3 maten:

hoogstaande kwaliteit.’

Johan Martens

• Art. Nr. 11-00122 - Ø 20 cm
• Art. Nr. 11-00123 - Ø 25 cm
• Art. Nr. 11-00124 - Ø 30 cm

Smithers-Oasis BeNelux • Europark 1 087 • B-3530 Houthalen • Tel.: +32 (0)11 60 08 60 • Fax: +32 (0)11 60 08 79 • www.oasisfloral.com • belgiuminfo@smithersoasis.com

