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Voorwoord
Investeren in ondernemerschap

Zo draagt
STAP bij aan
meer rendement!

Om succesvol te blijven in de toekomst, zul je steeds opnieuw moeten kijken naar je formule,
doelgroep en marktbenadering.
Inmiddels zijn al veel bloemisten met STAP aan de slag gegaan en krijgen zo meer inzicht in hun
markt, klant en bedrijf. Nu is het tijd om met de verbeterkansen aan de slag
te gaan. VBW heeft daarvoor o.a. een trainingsprogramma ontwikkeld. De trainingen gaan jou
helpen om je ondernemerschap naar een hoger niveau te tillen. En dat zorgt als het goed is
voor meer rendement!
John Thijert
info@vbw.nu

Ondertussen blijft vakmanschap onverminderd belangrijk. In dat kader wil ik je graag wijzen op
het nieuwe, meerdaagse VBW Vakevent dat in september plaatsvindt. Je leest er in deze Bloemist
meer over. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en inspiratie op te
doen. Zo maken we er samen weer een mooi en groen jaar van!
Met vriendelijke groet,
John Thijert, voorzitter VBW

VBW helpt jou om je rendement te verbeteren.
Dat doen we met STAP. Ontdek hoe STAP voor jou kan
werken en lees de ervaringen van andere bloemisten!
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MARKTANALYSE

en financiële cijfers. Op basis van de analyse maken we met elkaar een Plan

KLANTANALYSE

BEDRIJFSANALYSE

van Aanpak dat moet leiden tot een verbetering van jouw rendement (2). Het
'Bloemist Ondernemer Programma' (3) helpt je om die doelen te realiseren. Stap
1 en 2 zijn onderdeel van het lidmaatschap en daardoor gratis. Onderdelen uit het

VBW Inspiratieteam!

'Bloemist Ondernemer Programma' bieden we waar mogelijk kosteloos aan. Is
dat niet haalbaar, dan gelden er gereduceerde tarieven.

28 Focuspunten Bloemistenacademie

Kijk voor meer informatie of aanmelden op www.vbw.nu/STAP.

in 2018
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analyse (1) geeft je inzicht in onder meer jouw markt, formule, winkelbeleving

26	Laat je inspireren door het

30	Sneak preview: promotiecampagnes

niets voor mij’

winkel te verhogen. Het programma bestaat uit drie stappen. De strategische

vakevent voor bloemisten
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17	‘Stoeien met de boekhouding is

STAP is een ondersteuningsprogramma dat je helpt om het rendement van je
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Bedrijfsanalyse

MARKTANALYSE

KLANTANALYSE

BEDRIJFSANALYSE

Marktanalyse

MARKTANALYSE

KLANTANALYSE

De bedrijfsanalyse is de eerste stap in de strategische analyse. Hierbij nemen we

Tot slot kijken we naar je omgeving. Je ontdekt hoeveel en welke typen klanten er in

samen jouw winkel- en formulebeleving, financiële resultaten, communicatie, de

jouw verzorgingsgebied wonen en wat hun koopmotieven zijn als het gaat om bloemen

winkellocatie en directe omgeving onder de loep.

en planten. Op 6PP-postcode brengen we voor jou in beeld waar de verschillende

BEDRIJFSANALYSE

klantentypen wonen, zodat jij ze gericht kan benaderen.

‘Er blijkt een grote
doelgroep te zijn die we
nog niet in beeld hadden’
‘Toen ik op het VBW-congres over STAP
ons? Dit najaar hebben we besloten om
het toch te doen. Je kunt er tenslotte altijd

2.500

wat van leren. Ik ben blij dat we die stap

2.000

consumenten in onze omgeving aanwezig
met een natuurkoopmotief. Klanten die

BEDRIJFSANALYSE
Na de bedrijfsanalyse kijken we
hoe jouw klant jouw winkel ervaart.

De algemene indruk
Deze waardering heeft betrekkin
g op de indruk die de MS
van de buitenzijde van het
wat de eerste indruk is geweest
pand heeft en
van de binnenzijde van de
winkel. Hier is ook de vraag
of je er als klant zou kopen.
meegenomen
- De eerste indruk van de
buitenzijde van het pand
werd als zeer goed beoordee
- De sfeer in de winkel werd
ld
beoordeeld als goed
- De eerste indruk van de
medewerkers werd beoordee
ld als goed
- De MS zou op basis van
de eerste indruk willen kopen
bij Bloembinderij Heidi,
Nobellaan

Een professionele mysteryshopper
komt langs en beoordeelt de winkel,

‘De afgelopen jaren waren best lastig voor
ons. We zijn een paar keer verhuisd, hebben

3.596

3.444

veel geïnvesteerd. We waren daarom wel
benieuwd hoe we er nu voor staan en waar
we onszelf nog kunnen verbeteren. Dat

1.958

1.500

ontdek je beter als je iemand van buitenaf
naar je bedrijf laat kijken. Daarom doen

1.000

wij mee aan STAP. We hebben inmiddels

100

de financiële analyse gehad. Onze omzet is

0
Doelmatig

Gewoonte

Gezelligheid

Natuur

willen besteden. Daar stonden we van te

Motief

kijken. Dat hadden we helemaal niet in de

Doelmatig

Stijl

90
Welk koopmotief komt waar voor?
goed, maar de brutowinstmarge kan nog
Voordeel

Zelfexpressie

omhoog
door meer uitper
de inkoop
te halen en te zien
In onderstaande kaart zijn de dominante
koopmotieven
postcodegebied
Deze dominante koopmotieven zijngoed
met naar
verschillende
kleuren
aangegeven.te
bijvoorbeeld
verzekeringskosten

Verzorgingsgebied

%

Nederland

%

Index

3.842

17,31 %

1.824.179

23,59 %

73

kijken. De mysteryshopper was positief over
de winkel en hoe we hielpen, maar kocht een

gaten. Op basis van de marktanalyse gaan

Gewoonte

3.767

16,97 %

838.445

10,84 %

157

boeketje van minder dan vijf euro terwijl ze

we nu kijken of we in bepaalde gebieden

Gezelligheid

3.444

15,52 %

1.268.498

16,40 %

95

best meer had willen uitgeven. Daar is dus
ook nog winst te halen. Ik vind het niet lastig

misschien meer moeten adverteren om die

Natuur

1.958

8,82 %

751.495

9,72 %

91

klanten naar onze winkel te krijgen.

Stijl

3.596

16,20 %

1.205.061

15,58 %

104

om zulke feedback te krijgen. Als je verder

24,78 %

1.594.714

20,62 %

120

wilt, zul je toch open moeten staan voor

Door STAP hebben we nu ook écht inzicht

Zelfexpressie

0,41 %

251.109

3,25 %

12

Voordeel
Welk koopmotief komt waar5.500
voor?
90

In onderstaande kaart zijn de dominante koopmotieven per postcodegebied te zien.
Deze dominante koopmotieven zijn met verschillende kleuren aangegeven.

advies van anderen. De marktanalyse krijgen
we nog. Daar ben ik heel benieuwd naar. In

het verkoopgesprek en de (kwaliteit

in hoe we er financieel voor staan. Hoe

van) de aankoop.

doen we het qua omzet, is onze marge hoog

ons kleine dorp zitten drie bloemisten, dus

genoeg? Uit de analyse bleek bijvoorbeeld

er is best wel wat concurrentie. Daarom

dat onze accountantskosten veel hoger

kijken we ook bijvoorbeeld naar Zwolle en

dan gemiddeld waren. We gaan daarom nu

dan vooral nieuwbouwwijk Stadshagen die

overstappen naar een andere accountant.

dichtbij ligt. Misschien kunnen we daar

Ook hebben we ons voorgenomen om vaker

nieuwe klanten vinden. Je moet daar actief

tussentijdse cijfers op te vragen, zodat we

in zijn tegenwoordig. Als je afwacht wie er

kunnen bijsturen op basis van feiten in

binnen komt lopen, ga je het niet redden.

plaats van gevoel. Of ik ook zo naar onze

Daarom zou ik iedereen ook aanraden om

winkel had gekeken zonder STAP? Dat denk

mee te doen aan STAP. Natuurlijk is het

ik niet. Dan had ik een duur bureau moeten

leuker om boeketten te maken en met

inschakelen. Dat STAP kosteloos is en bij je

bloemen bezig te zijn, maar werken aan je

Resultaten overzicht
De algemene indruk
Begroeting
Contact maken
Behoeftebepaling
Productpresentatie

lidmaatschap inzit, is een groot voordeel.
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Legenda

Het zou zonde zijn als je die kans niet benut.’

Afsluiting

4

3.767

planten willen kopen en die dan ook goed

ing

Nobellaan

De schaal waarin de mysterys
hopper (hierna te noemen:
MS) zijn/haar waardering
weergegeven loopt van
heeft
1 t/m 6, dit betekent dat
6 heel goed is en 1 slecht.
omschreven welke punten
Per onderdeel staat kort
opgevallen zijn zodat u een
idee krijgt hoe het cijfer
tot stand is gekomen.

Klantanalyse

3.842

een of twee keer per jaar bloemen en

Rapport mysteryshopp

Bedrijf: Bloembinderij Heidi,

4.000

3.000

Er blijkt bijvoorbeeld een grote groep

Robert Exoo Bloemen
12 november 2017

4.500

3.500

dingen uit de analyses.

‘Boeketten maken is leuk,
werken aan ondernemerschap belangrijk’

5.500

5.000

hoorde, twijfelde ik nog. Is dat wel iets voor

gezet hebben. Er kwamen best verrassende

STAPpenplan

5.500

2

3

4

5

6

ondernemersvaardigheden is in deze tijd
misschien wel belangrijker.’

Ralf en Bianca Berends

Marjan en Ard Postma,

Berends Bloemsierkunst, Mill

Bosch Bloemen & Wonen, Genemuiden

Legenda
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door
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Btw-verhoging moet van tafel!

Op twee fronten in de aanval
tegen de btw-verhoging
De voorgenomen btw-verhoging van 6 naar 9 procent pakt desastreus
uit voor bloemisten, blijkt uit onderzoek van VBW. Met een lobby- en
publiekscampagne zal VBW samen met een breed scala aan partners er
de komende weken alles aan doen om de verhoging van tafel te krijgen.

Volgens het onderzoek van VBW leidt het

Bloemen en planten hebben een positief

verhogen van de btw ertoe dat 52 miljoen aan

effect op het herstellend vermogen van

omzet zal verdwijnen. Daarmee verdampt

patiënten in verzorgingstehuizen en

3% van de totale jaaromzet van bloemisten.

ziekenhuizen. Bloemen en planten in huis

Vooral consumenten met een beperkte

maken mensen gelukkig en dragen vooral

portemonnee gaan naar verwachting minder

in armere huishoudens bij aan minder

bloemen en planten kopen.

gezondheids- en gedragsproblemen.

Dat heeft grote gevolgen. 415 banen

Samen sterk

(260 FTE) in de bloemendetailhandel

VBW werkt in de campagne samen met

komen op de tocht te staan, naar

andere sectoren die ook getroffen worden

verwachting komt 15% van de bloemisten

door de btw-verhoging. Denk aan de

in continuïteitsproblemen. Het gaat

levensmiddelenbranche, het openbaar

daarbij vooral om bloemisten met een

vervoer, de kunst- en cultuursector

omzet tot € 150.000. Als deze bloemisten

en de recreatiebranche. Ook zoeken

noodgedwongen hun deuren moeten

we aansluiting bij maatschappelijke

sluiten, heeft dat niet alleen effect op

organisaties als ANWB en ANBO.

de ondernemers zelf, maar ook op het

Samen willen we laten zien dat het

voorzieningenniveau in kleinere kernen.

duurder maken van alles wat het leven

•	Aanwezigheid van groen in

leuker, mooier en gezonder maakt,

Publiekscampagne

tal van negatieve bij-effecten heeft

In mei 2018 neemt de Tweede Kamer

die haaks staan op de doelstellingen

een definitief besluit over de verhoging.

van het kabinet en vooral de zwakste

Voorafgaand lanceert VBW samen

groepen in onze samenleving raken.

met MKB Nederland en andere

Om de publiekscampagne extra kracht

brancheorganisaties en maatschappelijke

bij te zetten, maken we dit voorjaar een

partners een positieve publiekscampagne.

statement met een mediagenieke actie.

Die moet er voor zorgen dat de publieke

Politieke lobby

verhoging keert. Bij voorkeur vanuit

Naast de publiekscampagne lanceert

diverse invalshoeken, want dit treft niet

VBW samen met MKB Nederland een

alleen sierteelt, maar onder andere

politiek lobbyoffensief. In de lobby spelen

openbaar vervoer, voeding, water,

uiteraard ook de verwachte economische

recreatie en cultuur zullen ook fors

effecten van de btw-verhoging een

duurder worden.VBW zet daarbij vooral in

belangrijke rol. De lobby zal zich vooral

op de wetenschappelijk bewezen bijdrage

richten op de coalitiepartijen, met

die bloemen en planten leveren aan het

bijzondere aandacht voor het CDA.

welzijn en de gezondheid van mensen. Een
groene werkomgeving zorgt voor minder

Het volledige onderzoeksrapport is

stress en een hogere arbeidsproductiviteit.

te lezen op vbw.nu

en planten. Dit zorgt voor de volgende effecten in omzetten, werkgelegenheid en
btw-inkomsten van de overheid.

6
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15% meer arbeidsproductiviteit en
minder verzuim.
•	Een ongelijke toegang tot (openbaar)
groen draagt bij aan de totstandkoming
en omvang van sociaal-economische
gezondheidsverschillen.
•	Groen in verzorgingstehuizen,
ziekenhuizen en overige klinieken is
goed voor het klimaat en heeft een
positief effect op het herstellend
vermogen en de gemoedstoestand van
patiënten, bewoners, bezoekers en
medewerkers; ligduur na een operatie
neemt 20% af en patiënten gebruiken
30% minder pijnstillers.
•	Groen in de klas heeft een positief
effect op de gezondheid en het
studenten en personeelsleden;
schoolprestaties verbeteren gem.
20%, leerlingen hebben 7% minder
gezondheidsklachten.
•	Groen in de woning heeft een positief
effect op de gezondheid en het
welbevinden; in woningen van armere
mensen waar groen aanwezig is, komt
aantoonbaar minder ADHD en minder
depressiviteit voor.
•	Bloemen maken mensen blij: de
tot gelukkige emoties, stimuleert

Een btw-verhoging van 6 naar 9 procent leidt tot een prijsstijging voor bloemen

Indirect
- € 28,6
miljoen

concentratie, stressreductie en

aanwezigheid van bloemen leidt

Effecten verhoging btw-tarief

Omzet
- € 52,4
miljoen

kantoren zorgt voor verbetering van

welbevinden van leerlingen,

opinie zich tegen de voorgestelde btw-

Direct
- € 23,8
miljoen
(-2,4%)

Wetenschappelijk
onderzoek over
effect van bloemen
en planten

gevoelens van algemeen welzijn
en bevordert sociaal gedrag; met/
door bloemen zijn mensen minder
depressief, angstig en geagiteerd, dat

Direct
- 120 fte /
215 banen
(-2,4%)

Indirect
- 140 fte /
200 banen

leidt tot plezier en levenstevredenheid.
•	Bloemen stimuleren verbinding;
Werkgelegendheid
- 260 fte /
415 banen

Btwinkomsten
€ 21,3 miljoen
(46,4%)

bloemen maken de ruimte vriendelijk
en creëren sfeer.
•	Bloemen en planten bij de tandarts
maken mensen minder nerveus.

| Bloemist
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11 AVG-tips
voor bloemisten
1	Breng in kaart welke gegevens je
van medewerkers en klanten hebt
en hoe je die gebruikt en bewaart.
2	Vraag aan alle betrokkenen
toestemming om deze gegevens
te mogen bewaren en gebruiken.
3	Verwerk persoonsgegevens
alleen als dat noodzakelijk is voor
een bepaald doel.
4	Vraag geen bijzondere
persoonsgegevens zoals iemands
etnische afkomst, politieke
voorkeur, religie, geaardheid,
medische toestand

Aan de slag
met de privacy
van klanten en
medewerkers

of vakbondslidmaatschap.
5	Beveilig je webshop, website en
pc’s op de juiste manier.
6	Laat in je winkel of op kantoor
geen documenten met
persoonsgegevens slingeren.
7	Maak in begrijpelijke taal
aan klanten en medewerkers

Kijk op vbw.nu
voor een AVGstappenplan!

duidelijk hoe je omgaat met
persoonsgegevens.
8	Geef medewerkers instructies
over de privacy van klanten en
collega’s. Denk bijvoorbeeld aan
veilig omgaan met inloggegevens,
maar ook om wat je wel en niet
mailt of op social media zet.
9	Stel verwerkingsovereenkomsten

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in werking. Ook bloemisten
zullen moeten voldoen aan deze
nieuwe Europese wet. VBW
ondersteunt je daarbij.

Wat zijn precies persoonsgegevens?

van de persoon. Je dient een privacybeleid

Hoe ondersteunt VBW jou?

je databeheer, privacybeleid en de

op met partijen waarmee je

Dat zijn alle soorten gegevens waarmee

(op schrift) te hebben en in de praktijk toe

•	VBW blijft je de komende maanden

implementatie op de werkvloer. Je kunt

persoonsgegevens deelt. Denk

je iemand kunt identificeren. Denk

te passen. Uitgangspunten daarbij zijn

informeren over de AVG. Ook

hiervoor gebruik maken van één van de

bijvoorbeeld aan de accountant

bijvoorbeeld aan namen, e-mailadressen,

dat je niet meer gegevens verzamelt dan

ontwikkelen we teksten waarmee

voordelige juridische abonnementen.

of het administratiekantoor dat je

geboortedata of bestelgegevens van

noodzakelijk is voor het doel dat je ermee

je klanten kunt benaderen en tools

•	Maak je gebruik van VBW Online?

klanten. Maar ook de bankgegevens, cv’s

voor ogen hebt en dat je die gegevens ook

die je in de praktijk kunt gebruiken.

Dan ontvang je extra AVG-service.

en ziektemeldingen van werknemers

alleen voor dat doel gebruikt.

Op vbw.nu vind je binnenkort

Zo worden de teksten in disclaimers van

Wat is de AVG precies?

vallen eronder. Of beelden van

De AVG is de Europese opvolger van de

beveiligingscamera’s in en om je winkel.

10	Stel je bedrijfsbeleid t.a.v. AVG op
papier op en handel hiernaar.
11	Datalek? Het kan zijn dat je

bijvoorbeeld een checklist/stappenplan.

je website aangepast. Verder zal VBW

Verder moet je toestemming hebben om

Ontdek waar je op moet letten, hoe je

Online waar mogelijk met je meedenken

zo’n lek binnen 72 uur moet

die gegevens te gebruiken en mag je ze

aan de slag kunt en wanneer je voldoet

over goede commerciële boodschappen

melden bij de Autoriteit

De wet versterkt de privacyrechten van

Wat verandert er door de AVG?

niet langer bewaren dan nodig is. Tot slot

aan de AVG.

naar bestaande en nieuwe relaties

Persoonsgegevens. VBW kan je

burgers en schrijft voor dat bedrijven

Vanaf 25 mei 2018 moet jij kunnen

moet je gegevens zowel online als offline

om instemming voor datagebruik.

daarover adviseren.

en overheden persoonsgegevens beter

aantonen dat jij alle persoonsgegevens

goed beschermen.

beschermen. Op overtreding van de wet
staan forse boetes.

Wet Bescherming Persoonsgegevens.

8

salarisstrookjes maakt.

Bloemist

•	VBW Juridische Adviesdienst kan je
helpen om in kaart te brengen hoe

Voor € 50 per jaar wordt desgewenst

goed beschermt en de gegevens

je nu data beheert en je adviseren

je website/webshop beveiligd met een

zorgvuldig gebruikt, met toestemming

hoe je verbeteringen doorvoert in

SSL-certificaat.

| Bloemist
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Verbeter je
ondernemers
vaardigheden met
VBW Trainingen
VBW biedt
trainingen
voor jouw
ontwikkeling

Wil jij ook je communicatie en andere
ondernemersvaardigheden verbeteren?
VBW heeft samen met opleider DQC
een omvangrijk trainingsprogramma
ontwikkeld, bestaande uit:
• Persoonlijke effectiviteit en gedrag

“Mijn communicatie
is wel prima...”
Deze uitspraak van een ondernemer in een recente training maakt me aan
het lachen… Ik durf te beweren dat niemand probleemloos door het leven
gaat als we spreken over ‘communicatie’. Perfect communiceren is namelijk
onmogelijk. Je hebt immers altijd met een ander te maken.

je als ondernemer leiding geeft, heb je de

• Strategie

referentiekader. Dit zorgt ervoor dat deze

hele dag te maken met communicatie. Jij

• Positionering

ogenschijnlijk simpele zin, op allerlei

kunt er veel voordeel aan hebben wanneer

• Marketingcommunicatie

manieren kan zorgen voor onduidelijke

jouw communicatie zo goed mogelijk op

• Leidinggeven

communicatie. Dat bewustzijn zorgt ervoor

orde is. Wat goed dat je jezelf bewust kunt

• Timemanagement

dat jij de communicatie kunt verbeteren

worden over de factoren die daarbij helpen

• Benadering zakelijke markt

door vragen te stellen. In dit geval, “klant,

en dat je het ook kunt leren. Een goede

• Jaargesprekken

wat vindt u groot?”.

communicatie helpt om medewerkers te

• Klanthousiasme

motiveren, ze feedback te geven en om ze

Naast deze zogenoemde, onspecifieke

klantgericht met klanten te laten omgaan.

Bekijk het aanbod, de data, locaties en

“ik wil graag een groot boeket”.

woorden, kunnen er verschillende

Elementaire zaken die het succes van jouw

tarieven op www.vbw.nu/trainingen en

Als een klant vraagt om een groot boeket,

storingen optreden.

bedrijf beïnvloeden. Wil jij dat ook?

meld je snel aan.

denkt ie dan aan € 20,-, € 25,- of € 30,-?

In de communicatie spreekt men dan over

Inderdaad, natuurlijk heb jij een beeld.

ruis. Stel, je wilt een gesprek aangaan met

Conclusie

De klant heeft echter ook een beeld.

een medewerker. Die heeft op dat moment

Aangezien de bewustwording rondom

Wanneer iemand iedere week een

enorme buikpijn. Kan je je voorstellen dat

het thema Communicatie zo belangrijk

Of het nu je medewerker is of je partner,

(een boodschap) overgebracht. In theorie

bloemetje koopt en € 10,- uitgeeft dan

die buikpijn de kwaliteit van het gesprek

is, biedt VBW trainingen aan die je

je hebt vast meerdere voorbeelden dat je

spreken ze dan over een zender en

vindt ie waarschijnlijk een boeket van

niet beter laat worden? Tip, plan het

helpen dit te ontwikkelen. Kijk op

elkaar niet helemaal begreep. Zelfs toen

een ontvanger. Klinkt eenvoudig, maar

€ 20,- al groot. Koopt diezelfde klant

gesprek op een ander moment als dat kan.

www.vbw.nu/trainingen of neem contact

je het zo goed meende ontstond er een

waarom gaat het dan toch zo vaak fout?

iedere week een boeket van €30,-, dan
heeft groot een heel andere uitkomst.

meningsverschil. Hoe kan dat?

Verschillende factoren spelen een

10

• Ondernemerschap
in het leven. We noemen dat iemand zijn

op met je relatiebeheerder van VBW.

Ruis kan zich ook buiten mensen afspelen.

Deze weet alles over data en locaties.

Stel dat je met een klant in gesprek bent

Andere wensen? Laat ook die achter bij
je contactpersoon.

Wat is communicatie eigenlijk?

belangrijke rol.

Kortom, iedereen heeft een ander beeld

en er staat een vrachtwagen te lossen die

Wanneer mensen met elkaar

In de volgende voorbeelden maken we het

bij het woord ‘groot’. Dat heeft alles te

nogal kabaal maakt. Door deze externe

communiceren, wordt er informatie

duidelijk. Lees de volgende zin maar eens:

maken met de persoonlijke ervaringen

ruis wordt het gesprek verstoord. Wanneer

Bloemist

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

t.w.v.

Gratis

€ 398,-

Gratis
2 ondernemerstrainingen naar
keuze

2 ondernemers- uze
trainingen naar ke

t.w.v.

€ 398,-

Ontwikkel je
en
ondernemerskwaliteit
Deel B
Deel A

Tip!
Zet de VBW Waardecheque in die recht
geeft op 2 trainingen naar keuze.

Double Quality Counseling

| Bloemist
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VBW

Alsjeblieft:

Ruim € 2.100,- cadeau
van VBW!
Waarom?
Omdat we in 2018 nog nadrukkelijker gaan
inzetten op het leveren van een bijdrage
aan de verbetering van jouw rendement.
Om deze belofte kracht bij te zetten,
investeren we via de VBW Waardecheques
ook financieel in jouw bedrijf en
ontwikkeling. De VBW Waardecheques

•	Positionering

geven dit jaar namelijk recht op gratis

•	Marketingcommunicatie

trainingen en support, waardoor jij je als

•	Leidinggeven en samenwerken

ondernemer kan versterken. Mede dankzij

•	Benadering zakelijke markt (B2B)

een aantal partners hebben de cheques

•	Timemanagement

dit jaar een waarde van ruim € 2.100,-!

•	Het voeren van jaargesprekken.

Hiermee heb je de jaarcontributie voor de

Verzilver
je cheques
voor 31-12!

Een gratis analyse van jouw
bedrijf, diverse trainingen
voor jou en je collega’s
en mooie kortingen op
Floralife®-producten; het
is slechts een greep uit
de 'Kado(os)' die VBW en
haar partners voor je klaar
hebben staan.
ief
Inclus ent
is
bloem ar
a
h
c
s

12
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Floralife® producten
met 20% korting
Tegen inlevering van deze VBW

komende vier jaren terugverdiend! Een

De VBW Waardecheque geeft recht op gratis

Waardecheque ontvang je 20% korting op

overzicht van de cheques:

deelname aan 2 trainingen naar keuze.

geselecteerde Floralife®-producten. Kom

Meld je aan op www.vbw.nu/trainingen.

naar Alflora en lever de cheque daar in.

bedrijf t.w.v. € 1.500,-

Training ‘Klanthousiasme’

Jaarabonnement ‘De Pook’

VBW vindt het belangrijk dat het jou

t.w.v. € 190,-

t.w.v. € 74,05

zakelijk goed gaat. Om je daarbij te

De training ‘Klanthousiasme’ is erop

De Pook (DPK) is het vakblad voor

ondersteunen, heeft VBW STAP ontwikkeld

gericht om van jouw medewerkers

bloemisten en bevat veel hoogwaardig

(Strategische Analyse en Plan; zie P3 t/m 5).

meer klantgerichte verkopers te maken.

en goed gefotografeerd bloemwerk van

Vanuit drie analyses zoeken we samen

Hoe maak je contact? Hoe herken je de

diverse toparrangeurs. De Pook verschijnt

naar mogelijkheden om jouw rendement te

behoeftes van de klant? En hoe zorg je

vier keer in 2018. Bij de zomer- en

verbeteren en stellen hiervoor

ervoor dat de klant meer besteedt en

herfsteditie is bovendien een special

samen een plan op.

met een goed gevoel de deur uitloopt?

toegevoegd over bruids- en rouwwerk.

Analyse van jouw markt, klant en

2 ondernemerstrainingen

Op deze en andere vragen geeft de training
antwoord.

OASIS® ‘bloemistenschaar’

VBW biedt, samen met DQC, in 2018

Via de VBW Waardecheques heb je recht

In de ‘Kado(os)’ vind je een hoogwaardige

een trainingsprogramma waarmee jij je

op gratis deelname van 2 personen aan de

bloemistenschaar. Wil je er nog meer

ondernemerskwaliteiten kan ontwikkelen.

basis- of verdiepingsmodule. Meld je aan

hebben? Ga dan naar Alflora en lever de

Het programma bestaat uit de

op www.vbw.nu/klanthousiasme.

cheque daar in.

naar keuze t.w.v. € 398,-

met 20% korting

volgende trainingen:
•	Persoonlijke effectiviteit en gedrag
•	Ondernemerschap

Kijk voor alle voorwaarden en geldigheid op www.vbw.nu/waardecheques.

•	Strategie

| Bloemist
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Eenvoudig voldoen aan
je BHV-verplichtingen
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Maar als jij en je medewerkers een
online BHV-training volgen, weet je
straks precies wat je moet doen bij
een calamiteit.

Betaalbaar
Voor de kosten hoef je het ook niet te
laten. Je betaalt voor Help123 slechts
€ 4,99 ex. btw per medewerker. Vergelijk
dat maar eens met een gewone BHV-

Bedrijfsbeëindiging

Stoppen,
maar hoe dan?

cursus. Daar ben je al snel tussen de
Die online training volg je via de app

€ 150,- en € 300,- per medewerker voor

Help123. Help123 is een initiatief van onder

kwijt. Bovendien kun je je medewerker op

meer VBW. De training is afgestemd op

cursusdagen niet inzetten in de winkel,

de dagelijkse praktijk van de bloemist en

waardoor de kosten nog hoger uitvallen.

voldoet volledig aan de wettelijke normen,
maar kan gevolgd worden op het moment

Minder administratie

dat het jou en jouw medewerkers uitkomt.

Tot slot maakt Help123 het jou
ook makkelijk om aan je wettelijke

Wil je stoppen? Dan ben je niet
alleen. In de komende 10 tot 15
jaar wordt meer dan de helft van de
bloemenwinkels geconfronteerd met
een overname of bedrijfsbeëindiging.
Bedrijfsadviseur Philip Vijfhuize legt
uit wat daarbij komt kijken.

(denk aan zeker 3 tot 5 jaar). Je kunt

de zaak door jezelf steeds meer misbaar

bijvoorbeeld nadenken over het aanpassen

te maken in voorbereiding op een

van de juridische structuur. Feitelijk wordt

overname. Zijn er misschien medewerkers

de eenmanszaak of de vennootschap

die de zaak willen overnemen? Moet

onder firma dan omgezet (door inbreng)

de juridische structuur van je winkel

in een besloten vennootschap. Dat is altijd

gewijzigd worden? En vergeet ook zeker de

maatwerk en vereist individueel advies.

Snel en veilig

verplichtingen als werkgever te voldoen.

De training is makkelijk te volgen. Je bent

Via de app leg je eenvoudig BHV-afspraken

er niet langer dan een half uur mee bezig.

voor jouw winkel vast in een BHV-plan. Al

Waarom onze branche?

die langer dan twee jaar in dienst zijn, als

Workshop

Daardoor is het geen grote belasting om al

je BHV-documenten staan online bij elkaar

De retail vergrijst. De gemiddelde bloemist

je je zaak niet kan of wil verkopen maar

Wat je ook kiest, zorg ervoor dat je

je medewerkers de training te laten volgen.

in één systeem. Staan er nog BHV-acties

is zelfs ouder dan de gemiddelde MKB-

wel overweegt het bedrijf te beëindigen.

gedegen advies inwint. Voor haar

En dat is weer goed voor de veiligheid in

open of verlopen de BHV-certificaten van

ondernemer. En ook onder de VBW-leden is

jouw bedrijf, omdat er straks altijd iemand

je medewerkers bijna? Dan krijg je een

meer dan de helft ouder dan 50 jaar. Niet zo

Zoeken van een koper

bedrijfsbeëindiging. Kijk op www.vbw.nu

op de werkvloer is die weet wat te doen bij

seintje. Wel zo makkelijk!

gek dat bedrijfsbeëindiging een hot item is.

Dan kan de zoektocht naar een koper

voor de data en meld je aan.

Meer weten? Ga naar Help123.eu en maak

Hoe begin je?

uit goodwill, vastgoed, inventaris, voorraad

ook werk van bedrijfshulpverlening!

Maak een pensioenplanning. Welke

en vervoersmiddelen. Met een gemiddelde

inkomsten en uitgaven heb je na je

transactieprijs van 25 tot 50 duizend euro.

pensionering: Heb je nog een hypotheek?

Bedenk wel: goodwill bestaat alleen maar

Wil je vaak op vakantie? Pas je je levenstijl

als je de jaarrekening normaliseert. Bij

na pensionering aan? Kan je financieel

bijvoorbeeld een eigen pand is het goed

wel stoppen? Wat is je bedrijf waard?

om te rekenen met een reële huurwaarde.

transitievergoeding niet van medewerkers

bijvoorbeeld een ongeval of brand.

Goed te doen voor medewerker en werkgever

leden organiseert VBW de workshop

beginnen. De vraagprijs bestaat doorgaans

Loop je nog tegen fiscale problemen aan?

De eerste 30 tot 35 duizend euro voor een

‘Gelukkig is er nog nooit iets ergs

veel parttimers in dienst. Zelf maakte het

Relevante vragen! Voorkom verrassingen

bloemist die als eenmanszaak werkt, is

gebeurd binnen ons bedrijf. Maar als

me ook weer even bewust van wat er nog

door hier vroegtijdig over na te denken.

ondernemersinkomen. Daarboven is de

het ooit zover is? Dan wil ik het niet op

beter kan in ons bedrijf. De plattegronden

Natuurlijk doe je dat niet alleen. Overleg

verdiencapaciteit vatbaar voor goodwill.

Philip Vijfhuize is bedrijfsadviseur.

mijn geweten hebben dat we geen hulp

met vluchtroutes liggen nu bijvoorbeeld

bijvoorbeeld met VBW, je accountant of

konden bieden. Daarom hebben al mijn

op een plek waar iedereen ze makkelijk

adviseur of bezoek workshops. Op de

Stoppen betekent afrekenen

bij in complexe, en soms zelfs

medewerkers de online BHV-training

kan vinden. Ook gaan we kijken naar een

website van het Nibud vind je een rekentool

Heb je een eigen pand? Bedenk dan goed

uitzichtloze situaties. Benieuwd wat

gevolgd. Je krijgt duidelijke filmpjes te

nooduitgang voor de kantine die bij ons

die inzicht kan geven in je besteedbaar

dat stoppen ook afrekenen met de fiscus

Philip voor jou kan doen? Neem

zien, de vragen zijn helder. Het is echt

op de eerste verdieping zit.’

maandinkomen na je pensionering.

betekent. Heb je een pand met grote

dan contact met hem op of met je

overwaarde dan kan dat in de tonnen

VBW-relatiebeheerder.

goed te doen. Al met al ben je zo’n 20

14

Ben jij het gezicht? Laat dan waarde in

Hij staat regelmatig bloemisten

minuten bezig met de training. Dat is

Lindsey Zuidgeest,

Het proces

lopen. De problematiek rond eigen panden

behapbaar voor mij als werkgever met

Het Molentje Bloem & Tuin, Nijmegen

Na deze eerste fases van oriëntatie en

is groot. Het is droevig als je wel wilt,

Philip Vijfhuize, T: 06-18 55 30 65

bewustwording en het verzamelen van

maar niet kunt stoppen. Is daar geen

of kijk op www.vijfhuize.nl

informatie start je met de voorbereiding.

oplossing voor? Jazeker, als je tijdig start

Bloemist
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Gemiddeld beter rendement voor klanten Flow Accountants in 2017

‘Hang de vlag
niet te vroeg uit’
De klanten van Flow Accountants hebben in 2017 gemiddeld 3,5 procent meer omzet weten te boeken
dan het jaar ervoor. De winst voor belastingen nam toe tot 9,8 procent. Maar hang niet te vroeg de
vlag uit, waarschuwt Francesco de Haan van Flow Accountants.
Door de aantrekkende economie

Francesco de Haan

kochten consumenten vorig jaar vaker
bloemen en planten. Bovendien waren
ze bereid om daar meer voor te betalen. En toch overheersen gemengde
gevoelens bij De Haan. “Het vierde
kwartaal was niet slecht, maar heeft
ook niet helemaal gebracht wat we
ervan verwachtten. Daardoor is de
gemiddelde omzetgroei over heel 2017
uiteindelijk lager dan verwacht.”

‘Stoeien met de boekhouding
is niets voor mij’
Johan de Ruiter van Bloemenmagazijn
Johan was één van de eerste
gebruikers van DC Bloem Online, de
software van DC Automatiserings
Groep die speciaal ontwikkeld is voor
bloemisten. Johan: ‘Hierdoor kan ik
me gewoon op mijn winkel richten.’

vond ik dat het anders moest. Via een

software intuïtief en duidelijk zijn. Ik

leraar van mij die ook “into computers”

zie collega’s wel eens stoeien met de

was kwam ik in contact met Peter Tromp

boekhouding. Niks voor mij. Dit systeem

van DC AutomatiseringsGroep. Alleen had

werkt standaard met twee soorten btw en

hij toen nog een tuincentrum. Ik werd één

verandert er iets bij de fiscus, dan is na

van zijn eerste klanten.’

een update alles weer juist ingericht. Ik

Zorgen zijn er ook om de brutomarge.

gewend is om te werken, maar om wan-

rozen is prijs een belangrijke factor.

Die daalde onder zijn klanten van 54

neer je iemand kunt gebruiken. Het effect

Een prijsverhoging ligt daar niet

naar 53,2 procent. Volgens De Haan

daarvan ijlt nu na, maar vergis je niet: de

voor de hand. De producten waar je

vooral een gevolg van een stabielere

loonkosten per uur stijgen wel degelijk.

creativiteit en vakmanschap in stopt,

Het is 1993. De ICT is bezig aan een

verder en werkt het Utrechtse Bloemen-

Heeft hij toch een vraag, dan wordt Johan

prijsvorming op de veiling. “In het

Je ziet het alleen niet terug in de cijfers

zoals plukboeketten, lenen zich voor

opmars en digitaal boekhouden en fac-

magazijn Johan nog altijd met DC Bloem

altijd snel geholpen. ‘Peter is boekhoud-

verleden had je meerdere periodes

doordat er minder uren gewerkt zijn en de

een ruimere calculatie. Daar kun je

tureren wordt langzaamaan steeds meer

Online. ‘Alle vijf de vestigingen. Waarom?

kundig goed onderlegd, wat het snel

in het jaar waarin de inkoop relatief

arbeidsproductiviteit per gewerkt uur is

je marge vergroten. Door dat slim en

gangbaar. Bloemist Johan de Ruiter ziet

Het grootste voordeel is dat deze software

schakelen maakt. Je belt even en kunt weer

goedkoop was. Die zagen we niet in

toegenomen.”

door het jaar heen te doen, voorkom

zijn vader echter nog alles keurig met de

specifiek gericht is op de dagelijkse

verder. Ze kunnen zelfs op afstand inloggen

je dat je straks ineens over de hele

hand doen. ‘Het was veel werk en de btw

praktijk van de bloemist. En de gemid-

als je echt iets geks hebt. Fijn toch.’

linie je prijzen moet verhogen.”

klopte nooit’, lacht Johan. ‘Geïnspireerd

delde bloemist is geen ict’er. Die is

door Chriet Titulaer’s Wondere Wereld

druk genoeg met zijn winkel. Dus moet

2017. De pieken en dalen vlakken af,

16

DC Bloem Online

onder meer doordat er meer gekocht

De toegenomen bestedingen en scherpe

wordt via digitale platforms tegen een

focus op de kosten zorgen er voor dat

gemiddelde klokprijs.”

bloemisten de winst voor belastingen wis-

In 2018 aan de slag met je ren-

ten op te schroeven van 9 naar 9,8 procent.

dement? Doe dan mee aan STAP.

Bloemisten slaagden er wel in om

Een prima prestatie dus als het gaat om

Ontdek waar de kansen in jouw

hun loonkosten terug te brengen van

rendement. De vraag is of bloemisten dat

markt liggen, krijg inzicht in je

24,8 naar 23 procent van de omzet.

volgend jaar kunnen vasthouden, met ver-

rendement en verbeter je formule

En dat terwijl de minimumlonen en

der stijgende lonen en een btw-verhoging

en de winkelbeleving van jouw klant!

minimumjeugdlonen stegen. Hoe zit

in het vooruitzicht. Het is belangrijk om

Je leest meer

dat? “In de afgelopen jaren zijn bloe-

daar al dit jaar op te anticiperen.

over STAP op

misten bewuster gaan nadenken over

Maak daarbij slim gebruik van prijs

pagina 16.

hun personeelsplanning. Het draait

differentiatie, adviseert De Haan.

niet langer om wanneer iemand

“Bij vergelijkingsproducten zoals losse

Bloemist

hoef daar niet over na te denken.’
Inmiddels zijn we ruim twee decennia

Kosten altijd en overal in de hand
DC Bloem Online is de nieuwe generatie software
van DC AutomatiseringsGroep. Een uitermate
gebruiksvriendelijk administratiesysteem dat alles
biedt wat de bloemist op softwaregebied nodig heeft.
Van bestellingen, facturatie en de boekhouding tot

de koppeling met een webshop en het innovatieve
kassasysteem DC Kassa.Net. Het is online te gebruiken
en dus overal beschikbaar. Kosten besparen en
beheersen was nog nooit zo makkelijk.
Benieuwd? info@dcag.nl.

| Bloemist
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Personeel

Mooie korting op
Renault-bedrijfswagen
Boeketten bezorgen bij klanten, inkopen doen op de veiling;
de bedrijfswagen is voor veel bloemisten onmisbaar. Zo ook
voor Lauritz Prins van Quino Damen Bloembinders
in Amersfoort. Toen zijn oude bus kuren vertoonde,
viel de keus op de Renault Trafic. Met fijne
korting via VBW natuurlijk.

VBW ZorgPortaal

‘We hadden
veel eerder moeten
overstappen’
Rust. Dat is wat Greta en Jan-Chris
Melishoek wilden hebben als het gaat
om hun verzekeringen. Weten dat het
goed geregeld is en dat er respectvol
met hen en hun medewerkers wordt
omgegaan. ‘Die rust vonden we in het
VBW ZorgPortaal.’

VBW en Renault. Via de VBW-deal kunnen
bloemisten tot wel 26% korting krijgen op
een Renault Kangoo, Trafic, Master of personenwagen. Dit kan neerkomen op enkele
duizenden euro’s korting.

Risk. Hij vertelde alles over hoe het VBW

Naast een zeer aantrekkelijke

ZorgPortaal ons alle zorg uit handen kon

premie heeft het VBW ZorgPortaal

nemen en rekende voor dat we bovendien

nog andere voordelen:

€ 2.000,- op jaarbasis goedkoper zijn.

• 100% vergoeding van interventies

Dat is serieus geld!’

en spoor 2-trajecten.
• Transitievergoeding (na 104 weken
ziekte) tot € 20.000,- is verzekerd.

Bloembinders over. Bij deze overname zat

Het bloemistenechtpaar Greta en

Alle bedrijfsverzekeringen werden over-

• Garantie tegen UWV-boetes.

een bedrijfswagen inbegrepen. ‘Helaas

Jan-Chris Melishoek runt Bloemenboetiek

gesloten en inmiddels heeft Greta er geen

• Minder administratie door één

hield hij er na drie weken mee op, dus

Abutilon. De opening van de eerste winkel

omkijken meer naar. ‘We hadden het veel

moest ik noodgedwongen op zoek naar

in Groningen – dit jaar 35 jaar geleden

eerder moeten doen. Een ziek- of

• Snelle betaling van schade.

een nieuwe bestelwagen. De keuze viel op

– werd gevolgd door nog drie filialen

betermelding is een fluitje van een cent en

• Eigen casemanagers en

Renault. In tegenstelling tot een andere

in Zuidhorn, Roden en meest recent in

Ramon Wolters van VBW Risk helpt ons

Paterswolde. Zelf staan ze niet meer in de

altijd snel als er iets is. Sinds vorig jaar

zaak, vertelt Greta. ‘De dagelijkse leiding

juni hebben we een langdurig zieke, maar

vragen over arbo en verzuim

over onze 21 medewerkers ligt in handen

zij – en wij als werkgevers – ervaren geen

begeleiding, loondoorbetaling

van een bedrijfsleider, maar Jan-Chris ver-

enkele druk vanuit de verzekeraar. Er is

en reïntegratie.

zorgt nog altijd de inkoop samen met een

begeleiding, maar ze wordt niet gepusht.

collega. Ondanks dat je niet meer dagelijks

Dat was bij onze vorige verzekeraar wel

Meer weten

met hen werkt, voelen we ons heel betrok-

anders. Het geeft rust. Als je zo ziek bent

Wil je meer weten of overstappen

ken bij onze mensen. Samen maak je er

hoor je geen extra stress te krijgen of een

naar het VBW ZorgPortaal?

een succes van.’

arts die aan jouw verhaal twijfelt.’

Kijk dan op www.vbwzorgportaal.nl

Serieus besparen

‘VBW Risk kent de bloemist en begrijpt

Bel naar 030-284 8610 of mail

Die betrokkenheid zorgde ervoor dat Greta

hoe het werkt in onze branche. Ik heb nog

naar risk@vbw.nu.

op zoek ging naar een alternatief voor hun

nooit iemand aan de telefoon gehad die

verzekeringspakket. ‘In al die jaren hadden

me niet kon helpen of die niet vriendelijk

we nooit problemen gehad. Nooit langdurig

was. Bovendien is € 2.000,- besparen een

zieken. Totdat één collega ernstig ziek werd

mooie bijkomstigheid. Daarmee heb ik de

en een vervelend telefoontje ontving van

VBW-contributie er allang uit. Want als je

dealer waar ik informeerde, bleek ik met
de Renault Trafic € 150,- tot € 200,- per
maand goedkoper uit te zijn.’

Alles onder één dak
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contact met Henk Stienstra van VBW

Geen stress

Lauritz Prins nam vorig jaar Quino Damen

ta Melishoek

Voordelen VBW
ZorgPortaal

Ook in 2018 kunnen bloemisten weer
profiteren van de samenwerking tussen

Jan-Chris en Gre

Voordeel bij
Renault voor
VBW-leden

Zuinig en de meeste laadruimte

Met de VBW-deal wil Renault Nederland

Renault is al sinds 1998 de Europese

een duurzame relatie met de bloemist

marktleider in lichte bedrijfswagens, mede

opbouwen. Niet alleen door aanschaf-

dankzij de succesvolle Renault Trafic. De

korting, maar vooral door meerwaarde te

bedrijfswagen oogt robuust, rijdt lekker zui-

bieden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om

nig (5,9 - 6,9 l. / 1.00 km) en is ontworpen

gebruik te maken van financial business

als een mobiel kantoor. Die ergonomische

lease. Hiermee financier je je Renault al

stoelen zijn natuurlijk fijn, maar wat telt is

vanaf 3,9% rente. Ook is er de verlengde

de laadruimte. De Trafic biedt je de langste

garantie (GarantiePlus) waarmee je tot 6

laadruimte in zijn segment én het gemak

jaar onverwachte kosten kunt voorkomen.

van rechte zijwanden. Dat maakt deze

Daarnaast ben je verzekerd van reparatie

bedrijfswagen ideaal voor bloemisten die

met originele onderdelen en je verhoogt

veel bezorgen. ‘Wat naast de prijs vooral de

de restwaarde van je Renault. Zelfs op het

doorslag gaf, was het feit dat de Trafic aan

gebied van verzekeringen kun je bij Renault

de verzekering. Of ze wel echt zo ziek was

ziet wat een voordelen het lidmaatschap

beide kanten schuifdeuren heeft’, vertelt

terecht. Je dealer maakt graag een offerte

kopen of leasen. Ga langs bij je

als ze beweerde.’ Dat schoot bij Greta in

oplevert, dan is € 45,- in de maand

Lauritz. ‘Dat maakt bezorging in de stad

op maat voor een of meerdere van boven-

lokale Renault-dealer en vraag naar

het verkeerde keelgat. ‘Onze VBW-relatie-

echt peanuts.’

een stuk veiliger en makkelijker.’

staande diensten.

de bloemisten-deal van VBW.

beheerder Annelieke Leijstra bracht ons in

Bloemist

Bij aankoop van een nieuwe Renault…
• Kangoo ontvang je 23% korting

het aankoopbedrag;
• Master ontvang je 26% korting over
het aankoopbedrag;
• personenwagen ontvang je tot
15% korting over het aankoopbedrag.*
* Het maakt daarbij niet uit of je wilt

bedrijfsartsen.
• Vaste aanspreekpunten voor

of neem contact op met VBW Risk.

over het aankoopbedrag;
• Trafic ontvang je 25% korting over

systeem, volledig online.
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Ondernemen

‘Jezelf herpakken
en ervoor gaan’

Overlevingsmodus aan en gaan

- net zoals wij - gebruik van wilt maken

rijkste? De bedrijfsschadeverzekering.

Bij de pakken neerzitten was voor de bloe-

ben je continu in gesprek met schilders,

‘Vier jaar geleden heb ik de verzekering

miste geen optie. ‘Het eerste wat je doet

elektriciens, loodgieters, etc. Je wilt de op-

op advies van VBW Risk afgesloten en dat

is je verzekering bellen’, vertelt Marja. ‘Wij

bouw toch zo snel mogelijk laten verlopen.’

is achteraf gezien een verstandige keuze

troffen een verzekeringsman die ontzettend

Hoewel het optimisme van Marja bewon-

geweest. Zonder de verzekering hadden we

meegaand was. Hij stond dezelfde dag nog

derenswaardig is, zakte de hoop haar op

misschien wel anderhalf jaar dicht gezeten.

op de stoep om ons precies uit te leggen

sommige momenten toch in de schoenen.

Zorg dat je goed verzekerd bent, en dus ook

wat wij konden doen. Gelukkig had ik een

‘Je weet niet wat je ziet en wat je ruikt. De

je voorraden!’, vertelt Marja. ‘Bovendien is

bedrijfsschadeverzekering die zorgt dat je

dag na de brand begon het te regenen. Op

het belangrijk dat je voor jezelf opkomt.

dat moment zag ik overal lekkages in het
plafond waar wij maandenlang mee bezig
waren geweest. Dan denk je wel even: laat
maar. Maar dat is even, en dan herpak je
jezelf weer. Dan ga je er weer voor.’

'Zorg dat je goed
verzekerd bent en
dus ook je voorraden!'

Veel steun van anderen
Ondanks de nare ervaring kijkt de eige-

Ondanks de hulp van de verzekering proberen

naresse van Bloemisterij Wilhelmina ook

ze ook te besparen. Geef dus goed aan wat

terug op drie mooie weken. ‘Iedereen stond

je nodig hebt.’ Ook op privévlak heeft Marja

voor ons klaar, was meegaand en dacht

nog een aantal tips. ‘Bij zo’n traumatische

mee. Dat is op zo’n moment echt heel fijn.

ervaring is het ontzettend fijn om te kunnen

Eén van onze klanten was naar de juwelier

steunen op je partner, een familielid of

gegaan voor een geluksklavertje. Toen ze

vriend. Het is een periode waarin je niet

vertelde dat het voor ons was, gaf de ju-

tot nauwelijks rust krijgt. Dus probeer die

welier de helft cadeau. Een ander

rust na zo’n hectische periode te pakken.

gaf ons een bosje tulpen van de

Mijn partner en ik zijn in juli een week naar

supermarkt. Ze kon geen bloemen

Gran Canaria gegaan. We hebben niks

halen bij ons, maar wilde toch een

anders gedaan dan luieren, eten en slapen.

bosje bloemen als troost geven.

Dat was precies wat we nodig hadden.’

Zulke hartverwarmende daden

Twee weken voor de heropening
van de winkel breekt er
brand uit. Wat doe je op het
moment dat je jouw toekomst
in vlammen ziet opgaan? Het
overkwam Marja Weijers.
De eigenaresse van Bloemisterij
Wilhelmina blikt terug op een
roerige periode.
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hebben ons echt goed gedaan.’ De

Brand laat littekens achter

loyaliteit van klanten ligt niet voor

Bloemisterij Wilhelmina is drie weken na

niks zo hoog. Als echte onderneem-

de brand uiteindelijk weer geopend. Een

ster maakte Marja zelfs in deze

dag met een lach en een traan, vertelt

hectische periode nog strategische

Marja. ‘Het was de kers op de taart. Je

beslissingen. Zo hield ze gedurende

leeft er naartoe en sluit iets af. Daarna kun

de verbouwing haar klanten op de

je weer je ding gaan doen en boeketten

hoogte, maakte ze promotie voor de

maken. Eindelijk het normale leven weer

opening en ging ze bij een collega-

oppakken’. Meer dan ooit geniet Marja nu

bloemist aan de slag met nog lopende

van de normale dingen. Ze beseft goed

bestellingen. ‘Ik heb continu geprobeerd

hoeveel geluk ze hebben gehad. ‘Terwijl

om de klanten zoveel mogelijk op de

mijn partner en ik met een machteloos

hoogte te houden. Ze mee te nemen in

gevoel toekeken hoe het vuur het pand ver-

mijn beleving en dat werd gewaardeerd.

woeste, vloog er een traumahelikopter over.

‘Het gaat nu goed met ons’, begint Marja Weijers haar verhaal. Het is inmiddels één jaar

bij dit soort calamiteiten zo snel

geleden dat er brand uitbrak in de winkel van de bloemiste uit Groesbeek. ‘Het gebeurde in de

mogelijk geholpen wordt. Diezelfde dag

Het vergrootte niet alleen de betrokken-

Op dat moment zeiden wij tegen elkaar:

nacht van donderdag 17 maart 2017. We waren al sinds september aan het verbouwen en het

wisten we dus al dat de winkel drie weken

heid, maar het heeft mijn relatie met de

dat is veel erger. Het is vreemd om daar op

einde was in zicht. Onze buurman werd wakker door een knal. We wonen naast de zaak dus

later weer open kon.’ Natuurlijk moest er

klant ook echt verbeterd.’

zo’n moment over na te denken. Toch is het

toen we uit het raam keken zagen we het direct.’ Marja en haar partner haastten zich naar de

veel geregeld worden. ‘De eerste week

winkel. Ook de brandweer was binnen no-time aanwezig. ‘Kortsluiting in de koelcel’, vervolgt

hebben mijn partner en ik alleen maar ge-

Wat als jou het overkomt?

hebben de schrik inmiddels achtergelaten,

Marja. ‘Maar daar kwamen we natuurlijk pas later achter. Op dat moment sta je machteloos

telefoneerd. Van de verzekering krijg je de

Tips voor bloemisten die hetzelfde mee

maar het effect blijft nawerken. Dat is iets

toe te kijken. Je inkomen en toekomst gaan in vlammen op en je kunt er niks aan doen.’

keuze om zelf partijen te kiezen. Als je daar

maken heeft Marja genoeg. Het belang-

wat je niet vergeet.’

waar. Iedereen is ongedeerd gebleven. We

| Bloemist
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Personeel

column

Verlof: Hoe zit
het eigenlijk?

De gunfactor van de bloemist
‘We waren met stomheid geslagen’
De belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle onderneming? Locatie
en een goed product natuurlijk, maar vlak ook de gunfactor niet uit. Twee
ondernemers bij wie de klantvriendelijkheid in het bloed zit zijn John en
Henny uit Leersum. Hun winkel, John Achterberg Bloemenadvies, trekt
klanten uit heel Nederland.

Als werkgever moet je jouw personeel in de
gelegenheid stellen om vakantiedagen op te
nemen. Zowel de werkgever als de werknemer
hebben rechten en plichten als het gaat om
(buitengewoon) verlof. Daarbij maken we
onderscheid tussen ‘gewoon’ verlof – het recht
dat door de werknemer wordt opgebouwd –
en buitengewoon verlof, wat ontstaat bij een
bijzondere gebeurtenis.

winkel. Iets wat in drukke perioden niet
altijd gemakkelijk is. ‘Wat denk ik goed
werkt is dat we mensen begroeten,
uitleggen waar we mee bezig zijn en een
kopje koffie aanbieden. Het is nog nooit
voorgekomen dat een klant geen geduld

Niek Wisse,
Een veelgestelde vraag aan de CAO Helpdesk is: moet

Ondernemen

relatiebeheerder VBW

ik altijd akkoord gaan met een verlofaanvraag? Als er

Het is de dag voor Kerst. De

nieuwe bestelling, of een tevreden klant.

had en wegliep. Sterker nog, veel mensen

bloemenspeciaalzaak in Leersum

Mond-tot-mond-reclame is heel belangrijk’.

geven aan dat ze juist voor de rust en de

staat bomvol klanten. Een man zet

De gunfactor is voor veel bloemisten van

sfeer bij ons in de winkel komen. Dat is

een dampend dienblad op de toonbank

groot belang om te overleven in een tijd

een heel bijzonder gevoel.’

en zegt: ‘Dames en heren, deze lieve

waarin een bosje bloemen voor vijf euro

mensen zijn zo druk dat ze vandaag nog

bij de supermarkt ligt. Hoe John en Henny

Hoe de twee de toekomst zien? ‘We

niet gegeten hebben. Dus graag even vijf

dat voor elkaar krijgen? Zelf zijn de twee

gaan zeker niet achter de geraniums

minuutjes geduld terwijl ze deze warme

er nuchter en bescheiden onder. ‘We zijn

zitten, zelfs al is het ons vak’, lacht

broodjes opeten.’ ‘We waren met stomheid

niet het type mens om onszelf op de borst

John hartelijk. ‘We zijn een goed team,

‘gewichtige redenen’ zijn – denk aan een noodzakelijke

Wat ik verwachtte van “de bloemist” toen ik drie maanden

geslagen’, blikt John Achterberg terug.

te kloppen, maar klanten zeggen dat ze

ook zakelijk. Staan we ‘s avonds lekker

minimale bezetting of bijzondere omstandigheden – dan

geleden als relatiebeheerder begon? Dat weet ik niet

‘Dat iemand daaraan denkt op zo’n dag!

onze eerlijkheid fijn vinden. Mensen willen

met een flesje wijn erbij in de zaak

mag je weigeren. Op jouw beurt mag je besluiten tot

precies. Het doet me goed om te zien hoe modern en

Het was behoorlijk emotioneel.’

weten waar ze aan toe zijn.’

uit te dokteren hoe we een trend onze

een bedrijfsbrede vakantiesluiting, waarbij iedereen

innovatief bloemisten zijn. En hoe vol passie bloemisten

tegelijk vakantie houdt. Maar, dit mag alleen in geval van

dagelijks bezig zijn.

de langdurige vakantie, in de periode van 30 april tot 1

eigen persoonlijke draai kunnen geven

Specifieke doelgroep

Goed team

bijvoorbeeld. Zo blijft een bezoek aan je

Het is een simpel, maar treffend

Na jaren met personeel staat het echtpaar

winkel iedere keer weer een verrassing

inmiddels weer met z’n tweeën in de

voor de klant.’

oktober. Dus niet bij carnaval bijvoorbeeld. In de cao vind

Iedereen wil vooruit. Dat is me al wel duidelijk geworden in

voorbeeld van hoe klanten John en Henny

je daarnaast een tabel die aangeeft welke situaties recht

mijn eerste maanden bij VBW. De mindset van bloemisten

waarderen. De twee rasbloemisten

geven op buitengewoon verlof. Denk aan sterfgevallen en

staat op vernieuwing. Op welke vlakken nu winst behaald

runnen al 42 jaar hun zaak en hebben

kortdurend zorgverlof. Van belang is altijd om daarover

kan worden? Dat is bij het maken van keuzes.

een trouwe klantengroep aan zich weten

duidelijke afspraken te maken met de werknemer. Sowieso

te binden. ‘We waren één van de eersten

is het verstandig – en zelfs verplicht – om als werkgever alle

Wil je echt succesvol ondernemen? Dan moet je

die begonnen met kasteelboeketten, de

verlof van je werknemers goed te registreren. Een goede

strategische beslissingen maken. Mijn tip: durf te kiezen.

plukboeketten die je nu veel ziet. Dat zag

administratie voorkomt problemen.

Voor een laag of hoog segment, een bepaald type klant of

je toentertijd nergens.’ Het specialisme

assortiment. Je kunt niet iedereen bedienen en daarom

creëerde een specifieke groep klanten die

CAO Helpdesk

moet je focussen. Dat schept niet alleen duidelijkheid voor

frequent in de winkel komt. ‘We hebben

Vragen of meer informatie

jezelf, maar ook voor je medewerkers en klanten. Wanneer

het geluk dat onder onze klanten veel

rond verlof? Neem dan

je keuzes maakt is het namelijk voor iedereen helder wat

liefhebbers zijn. Sommigen komen van

contact op met VBW

je doet. En daar kan STAP je bij helpen.

ver of zijn inmiddels verhuisd uit Leersum
maar komen nog regelmatig langs voor

Juridische Dienst/CAO
Helpdesk: 0318-527568

Met STAP schets je een beeld van de manier waarop jij

(bereikbaar: 08:30 – 13:00

als ondernemer je winkel kan profileren. Een strategisch

uur) of juridisch@vbw.nu.

plan waarmee je verder kunt. Het mooiste wat jij jezelf

Klantgesprek

als ondernemer kan bieden? De mogelijkheid om zelf te

Of de doorgewinterde bloemisten tips

bepalen waar je naartoe wilt in de toekomst. Die keuze gun

hebben voor startende collega’s? ‘Neem

jij jezelf toch ook? Ik ondersteun er graag bij.

juist als je druk bent de tijd voor je

een bakkie. Dat maakt heel nederig.’

klantgesprek. Door te luisteren ontdek je
wat iemand zoekt en kun je verwachtingen
overtreffen. Die kleine investering van je tijd
levert je gegarandeerd wat op. Ofwel een
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Vakmanschap

VBW introduceert
inspirerend landelijk vakevent
voor bloemisten
5-7

Demonstraties door wereldberoemde toparrangeurs, finales van vakwedstrijden
en inspiratie op product- en winkelniveau; dat zijn de ingrediënten van een nieuw,
inspirerend vakevent dat VBW organiseert.

september

Het event vindt van 5 tot 7 september plaats in De Basiliek in Veenendaal en is een must voor
iedere bloemist die zich als vakman wil ontwikkelen. Goed dus om alvast in jouw agenda te zetten.

De Basiliek
Veenendaal

Woensdag 5 september

Donderdag 6 & vrijdag 7 september

Denktank

Elke twee jaar regio-events

Het evenement begint op woensdag

Deze twee dagen zijn voornamelijk

De komende maanden werkt VBW verder

Het nieuwe, landelijke vakevent

5 september met een spectaculair

gericht op het onderwijs. Er is een

aan de invulling van het evenement. Dat

gaat elke twee jaar plaatsvinden.

avondprogramma. Volg de ontknoping

uitgebreid programma voor studenten,

gebeurt met een denktank die bestaat

Dit jaar zullen er aanvullend ook nog

van het NK Bloemsierkunst en de finale

waarmee zij hun vakmanschap kunnen

uit toonaangevende bloemisten.

regio-events worden georganiseerd.

van de VBW Flowercup 2018. Laat je

ontwikkelen. Bovendien staan alle

Het gaat om Erika Oldenhof (Gorkink

Daarna organiseert VBW in de even

inspireren door een podiumdemonstratie

arrangementen van de NK-finalisten en

Natuurlijk), Miranda ter Voorde

kalenderjaren het landelijke vakevent

van één van ‘s werelds beste

VBW Flowercup-deelnemers uitgestald.

(Meesterlijk Geschikt), Hans Zijlstra

en in de oneven jaren regio-events.

arrangeurs. En doe inspiratie op tijdens

De ideale gelegenheid om inspiratie op

(Bloemstylist Hans Zijlstra) en Johan

Daarbij wordt een nieuwe regio-

productpresentaties en in conceptstores

te doen. Verder laten studenten van de

Martens (Floral Movements). Namens

indeling gehanteerd: Noord,

die zijn afgestemd op de belangrijkste

Bloemistenacademie zien wat ze in huis

VBW zijn bestuurslid Martin Groen en

Midden en Zuid.

consumentengroepen voor bloemisten.

hebben tijdens een wedstrijd.

beleidsmanager Bram Rijkers betrokken.

Floral
Movement
2018

VBW Flowercup

NK Bloemsierkunst

Deze jaarlijkse vakwedstrijd kent een

Op 5 september vindt ook de finale

nieuwe opzet. Er zijn dit jaar geen

van het NK Bloemsierkunst voor

voorrondes. In plaats daarvan kan

professionals plaats.

iedereen deelnemen aan de grote

Houd de website van VBW in de

finale die plaatsvindt op woensdag

gaten voor meer informatie en om

5 september. De inschrijving voor de

je aan te melden.

VBW Flowercup opent binnenkort.

VBW
Flowercup
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Houd de website van VBW in de
gaten voor meer informatie en om
je aan te melden.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

| Bloemist
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Vakmanschap

Laat je inspireren door
het VBW Inspiratieteam!
Hidde: ‘Ideeën
ontstaan op
momenten dat je het
niet verwacht’'
kan met bloemen ook: frisse kleuren,

onderscheidend en daarmee kan jij jezelf

gekke vormen. Alles wat normaal niet

in de markt zetten. In een tijd waarin

combineert, mag nu wel.’ Met een thema

ambacht steeds meer verdwijnt ben jij als

als re-ensemble kun je op creatieve

bloemist een echte vakman. Daar mag je

wijze uitpakken, vult Roxanne aan.

trots op zijn, dus laat zien wat jou uniek

‘Daarom hebben wij bij de demonstratie

maakt!’ Ook Hidde Klink - het jongste lid

bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een

van het VBW Inspiratieteam - heeft nog

fietsband met bloembollen eraan geregen.

een tip voor bloemisten. ‘Ideeën ontstaan

Weer eens iets anders dan een bloempot.’

op momenten dat je het niet verwacht’,

Volgens de dames past zo’n ondergrond

vertelt Hidde. ‘Op straat, in de bladen of

niet bij een thema als romance 3.0. ‘Dat is

als ik door mijn Instagramfeed scrol. Je

een stijlvolle trend’, vertelt Dini. ‘Het past

moet met open blik kijken. De dingen die

bij het luxe leven dat Nederlanders leiden.

je vandaag ziet, komen later vaak van pas!’

De bloemstukken zijn rijkelijk gevuld met
veel bloemen zoals roze ranonkels en

Masterclasses van de

dubbele tulpen in warme en diepe kleuren.

toparrangeurs

Romantische arrangementen met een

Wil jij meer tips van deze toparrangeurs?

exclusieve uitstraling!’

Dat kan tijdens een masterclass van
het VBW Inspiratieteam die vanaf

Een idee voor een nieuw bloemstuk komt niet uit de lucht vallen.
Je snuffelt in vaktijdschriften,
checkt je social media… óf je gaat
naar een demonstratie van het
VBW Inspiratieteam! Ook dit jaar
laten deze vaktoppers je weer
zien hoe je kan inspelen op de
nieuwste trends.
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Diversiteit: de kracht van het team

april georganiseerd worden. In de

Met de demonstraties wil het VBW

masterclasses staat het uitwisselen

Inspiratieteam de creativiteit van

van ideeën en met elkaar sparren

bloemisten prikkelen. Om te laten zien

centraal, legt Hidde uit. ‘Wat we precies

dat het ook anders kan. Dat de vier leden

gaan doen volgt binnenkort. Wat we er

daar allen een eigen kijk op hebben, is

al wel over kunnen zeggen is dat we

volgens Marcel van der Haar de kracht

uitgebreid ingaan op technieken en

van het team. ‘Iedereen maakt tijdens een

speciale arrangementen zoals rouw- en

Het VBW Inspiratieteam is een bijzonder

De trends van dit seizoen

dé thema’s zijn van dit voorjaar, werd

demonstratie een paar bloemstukken. Er

bruidsboeketten. Het wordt in ieder

creatief gezelschap dat uit louter toppers

In februari vond de eerste demonstratie

gedemonstreerd hoe je die kunt toepassen

zit dus altijd wel iets bij dat je mooi vindt

geval heel erg leuk!’ Inschrijven voor de

bestaat. Bloemisten met een bijzondere staat

van het seizoen plaats. Bij Plantion in

in je arrangementen. Re-ensemble gaat

of waardoor je geïnspireerd wordt. Dat

masterclasses kan binnenkort via

van dienst. Tegenwoordig inspireren Marcel

Ede werd de zogenoemde trendsessie

bijvoorbeeld over vernieuwing’, legt Dini

hebben we onderling ook. We inspireren

de website van VBW. Houd de website

van der Haar, Dini Holtrop, Roxanne van

georganiseerd met Dini en Roxanne

uit. ‘Als je naar de mode kijkt, zie je dat er

niet alleen anderen, maar ook elkaar.’

in de gaten.

Schellen en Hidde Klink andere bloemisten

én met trendwatcher Aafje Nijman.

druk geëxperimenteerd wordt met minder

De stijl van een bloemist vindt Marcel

met hun ideeën over trends en technieken.

Omdat ‘Re-ensemble’ en ‘Romance 3.0’

voor de hand liggende combinaties. Dat

dan ook erg belangrijk. ‘Dat maakt jou

Het VBW Inspiratieteam wordt mede mogelijk gemaakt door

| Bloemist
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Vakonderwijs

Vakonderwijs

Groen doen in de Klas

Focuspunten
Bloemistenacademie

Een zaadje planten
voor de toekomst

VBW wil dat jouw toekomstige medewerkers de best mogelijke opleiding krijgen.
Daarom werken we samen met de AOC’s aan het verder versterken van de Bloemisten
academie. Op basis van evaluatiegesprekken met de onderwijsinstellingen zijn voor
2018 een aantal speerpunten bepaald. We noemen de belangrijkste.

planten voor je kunnen doen in huis en op
school. Denk aan luchtzuiverende planten
die CO2 omzetten in zuurstof. Natuurlijk
raakt de lesmethode ook het buitenleven
en de seizoenen, maar we maken steeds
de omschakeling naar binnenshuis. Ook
Meer jongeren
naar de Bloemisten
academie

Nog betere stages
en praktijk-
begeleiding

spelen we in op bijzondere gelegenheden
zoals Moederdag, waarop bloemen en

Kennis delen
over opleiden

planten een belangrijke rol spelen.’

Gastlessen
In tien jaar tijd is het aantal jongeren

Het opdoen van praktijkervaring is

De twaalf AOC’s die zijn aangesloten

Door samen te werken met bloemis-

dat kiest voor een loopbaan in de

een cruciale stap in de opleiding van

bij de Bloemistenacademie beschikken

ten, veredelaars en kwekers moet het

bloemendetailhandel gehalveerd. Daar

jongeren. Daarom besteden we in 2018

samen over een schat aan expertise

lesprogramma kinderen bekend maken

moet verandering in komen. VBW gaat

samen met de AOC’s extra aandacht

en best practices. VBW gaat de AOC’s

met de groensector. ‘We ontwikkelen

daarom onderzoeken welk beeld vmbo-

aan de Beroepspraktijkvorming (BPV)

ondersteunen om meer samen te werken

leerlingen hebben van het vak en de

en de begeleiding van studenten op de

en kennis te delen. Door succesvolle

opleiding tot bloemist(medewerker).

werkvloer. Samen gaan we bloemisten

onderwijsvormen met elkaar te delen,

Op basis daarvan ontwikkelen we een

uitgebreid informeren en stimuleren om

neemt de opleidingskwaliteit over de hele

promotiecampagne die moet bijdragen

stages zo in te vullen dat jongeren er

linie nog verder toe en komen nieuwe

aan een hogere instroom richting de

maximaal van leren en extra gemotiveerd

medewerkers nog beter toegerust de

bloemistenopleidingen. Zodat bloemisten

raken om aan de slag te gaan in de

arbeidsmarkt op.

ook in de toekomst kunnen beschikken

bloemendetailhandel. VBW onderzoekt

over gemotiveerde en goed opgeleide

mogelijkheden om bloemisten die

vakkrachten.

dat op de juiste manier doen en hun

Foto Nico Alsemgeest

Leren en doen

sionals. Er hebben zich al veel bloemisten

Eind februari ging er een mailing uit naar

bij ons gemeld die daar graag aan willen

scholen in het land om de lancering van

meewerken. Fantastisch om te merken.

Groen doen in de Klas bekend te maken.

Waarschijnlijk zullen de gastlessen rond

Vanaf deze maand zijn de werkboekjes

de zomer van start gaan, als het voor

ook daadwerkelijk te bestellen. Pim: ‘De

bloemisten makkelijker is om een uurtje

methode start bij de lente en biedt een

of twee de winkel te verlaten.’

afwisseling van leren,

nemen, daarvoor te belonen.

Dit project wordt
mede mogelijk
gemaakt door

Bloemist

een online gastlessenkalender, waarin
scholen gekoppeld worden aan profes-

Vanaf deze maand is ‘Groen doen
in de Klas’ een feit! De lesmethode
die kinderen tussen 7 en 9 jaar laat
kennismaken met bloemen en planten
is vanaf nu beschikbaar voor basis
scholen in het land. Initiatiefnemer
Pim van den Akker geeft een update.

verantwoordelijkheid op dit gebied
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een online omgeving met onder meer

De eerste lesprogramma's zijn inmiddels

doen, zien en voelen. De

Achter de schermen

besteld’, vertelt Pim van den Akker. De

methode is flexibel in te

wordt, naast de online

oprichter en creatief directeur van Flower

zetten. Scholen kunnen

omgeving, de laatste

Factor uit Delfgauw stond aan de wieg

er een themaweek van

hand gelegd aan het

van de methode die kinderen al vanaf de

maken of de lessen

werkboek voor de

basisschoolleeftijd de liefde voor bloemen

verspreiden over twee

zomer. Ook komen er

en planten moet meegeven. Waarom dat

maanden. Ook worden

in de toekomst mo-

belangrijk is? ‘Deze kinderen zijn de consu-

kinderen uitgedaagd om

gelijk specials, zoals

menten én werknemers van de toekomst.

thuis opdrachten te ma-

een vakantiewerkboek,

Door ze te laten kennismaken met bloemen

ken. Zo kunnen ze zelf

en uitbreidingen naar

en planten willen we een zaadje planten

een memoryspel maken,

andere leeftijdsgroe-

voor de toekomst. Op de korte termijn

een eigen bloem ontwer-

pen. De lesmethode is

inspireren we de leerlingen, maar ook hun

pen en leren ze bladeren

ontwikkeld in samen-

ouders, opa’s en oma’s. Op de lange termijn

herkennen. En brengen ze een bezoekje

werking met Young Crowds, ontwikkelaar

laten we kinderen zien dat een toekomst in

aan de lokale bloemist. We willen kinderen

van (educatieve) communicatieconcepten

de groensector mogelijk is.’

én hun ouders laten zien wat bloemen en

voor jongeren van 5-21 jaar.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door
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Promotie

Promotie

Sneak preview:

promotiecampagnes in 2018
VBW komt dit jaar met vier promotiecampagnes waar jij lokaal op
kunt inhaken. De campagnes zijn gebaseerd op thema’s die de twee
belangrijkste consumentengroepen voor bloemisten aanspreken.

‘Zeker de jongere
doelgroep bereik
je online’

(K)anjerboeket

Ruik de Lente

26 februari - 10 maart

21 - 31 maart

De eerste promotiecampagne van 2018 zit

Binnenkort start de tweede

er alweer op. De campagne was gericht

promotiecampagne van 2018: Ruik de

Woonmaandcampagne

op vrijwilligers. In samenwerking met

Lente. Deze campagne is vooral gericht

Oktober

het Oranje Fonds – de initiatiefnemer van

op de Stijl-klant. Van dit type klanten

Oktober staat traditiegetrouw bekend als

NLdoet – hebben we 200.000 vrijwilligers

weten we dat ze bloemen en planten

woonmaand. De dagen worden korter en

voorzien van een kortingsbon voor een

belangrijk vinden omdat ze zorgen voor

we brengen meer tijd in huis. Voor veel

(K)anjerboeket. De vrijwilligers kunnen

een goede stemming en het interieur

mensen is oktober daarom hét moment

de bon nog t/m eind april inleveren bij

mooi maken. Bovendien zijn Stijl-klanten

om met hun interieur aan de slag te

Jubilarissen en starters zijn vaak al

de deelnemende winkels. VBW voorzag

sterk geïnteresseerd zijn in bijzondere

gaan. Daar haken we dit najaar op in. We

deelnemende bloemisten van een

seizoensproducten. Dat komt allemaal

laten consumenten zien hoe bloemen en

promotiepakket. Daarmee konden ze

samen in voorjaarsbloemen die heerlijk

lokaal inhaken op de campagne, hun

ruiken, zoals hyacinten en fresia’s!

maatschappelijke betrokkenheid tonen en
nieuwe klanten aan hun winkel binden.

Zomercampagne

Soms wil je extra aandacht voor je
zaak. Omdat je een winkel opent,
of omdat je 25 jaar bestaat. Reden
voor een feestje! Maar hoe bereik
je (potentiële) klanten dan? VBW
Online biedt uitkomst.’

de woonwinkel creëren we hier de

no time een domeinnaam en liet haar

prachtigste stukken.’

allerlei voorbeeldwebsites zien. ‘Zo kon ik

Tijd tekort

en hoe ik het uiteindelijk zou willen. Op

Klanten weten haar inmiddels steeds

mijn wensenlijstje stond veel kleur en

beter te vinden. Daarbij spelen promotie

vrolijkheid, maar ik wilde ook het unieke

en marketing een cruciale rol, geeft

druk genoeg. Er moet zoveel geregeld

karakter van de winkel laten zien. En er

Denise aan. ‘Zeker de jongere doelgroep

worden. Dan blijft de online presentatie

moest voldoende inhoudelijke informatie

bereik je online. Met mailings, sociale

planten een boost geven aan je interieur.

van je nieuwe of jubilerende winkel

op komen, zoals data waarop ik workshops

media en een goede website kan ik het

De exacte invulling van de campagne

vaak liggen. Hoe fijn is het dan als je

en cursussen geef.’

unieke aanbod en het hippe karakter

wordt nog uitgewerkt.

snel en voor een acceptabel bedrag

van mijn winkel laten zien. Voor mij

een professionele nieuwe website hebt

Bloemen horen bij wonen

was het daarom ook belangrijk dat de

staan? VBW Online biedt de oplossing.

De eerste maanden voor BloemenGalerij

website een dynamische uitstraling

Dahlia’s, lamsoor, lupine, vrouwenmantel;

Houd de website van VBW om je

Hoe dat in zijn werkt gaat ervoer de

Eigenwijzz zijn goed verlopen, blikt

zou krijgen, met bewegende beelden

de zomer biedt je een explosie aan stoere,

aan te melden voor de campagnes.

21-jarige Denise Kennis. Zij opende

Denise terug. ‘Natuurlijk is het best

en knalkleuren. En dat je in een paar

luchtige, vrolijke en vooral kleurrijke

vorig jaar november op een unieke

spannend. Ik heb nog geen bakken

klikken overal bij kan komen.’ In de

bloemen. Met de zomercampagne inspireren

plek haar BloemenGalerij Eigenwijzz:

met ervaring, maar ik weet wél precies

toekomst denkt Denise nog meer uit

we consumenten om het zomergevoel naar

een karakteristiek kerkgebouw in het

wat ik wil: hippe bloemstukken maken

de website te halen. ‘Daar is de site op

binnen te halen. De exacte invulling van de

centrum van Barneveld.

voor tevreden klanten.’ Haar winkel is

mijn verzoek ook op ingericht. Denk

gevestigd op de galerij van een prachtig

aan de mogelijkheid van een webshop,

Voor haar ‘online etalage’ riep ze

pand waar beneden een woonwinkel en

of een kopje waaronder abonnementen

de hulp in van VBW Online. Het

een kunstgalerie zijn gevestigd. ‘Bloemen

voor bedrijven aan bod komen. Maar dat

resultaat? Een kleurrijke website die

en wonen gaan heel goed samen. Samen

is nu nog even toekomstmuziek; ik heb

precies doet waarvoor hij bedoeld is.

kunnen we mooie arrangementen

plannen genoeg, maar tijd tekort!’

Het assortiment bij BloemenGalerij

laten zien. Ik werk behalve met verse

Eigenwijzz is leuk en hip, en dat moest

bloemen ook veel met zijde, planten en

Weten wat VBW Online voor

niet alleen zichtbaar zijn in de winkel,

droge materialen zoals pauwenveren,

jou kan doen? Kijk dan op

maar ook op haar website. Dus nam

hortensiabollen, dadels en grassen.

vbw.nu/online

campagne wordt nog uitgewerkt.

De promotiecampagnes voor 2018 zijn een gezamenlijk initiatief van:

Bloemist

In combinatie met mooie potten van

van VBW Online. Die regelde binnen

kijken welke elementen mij aanspreken

Juni
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Denise contact op met Jeroen Tabbernee
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‘De Floralife® Dosmatic pomp
maakt
echt verschil’
Nu
verkrijgbaar
bij uw groothandel!
Met haar Flower Power-boeket won Talitha Stubbe
®
de Floralife® Dosmatic pomp. Ruim een half jaar later kan de bloemiste niet anders dan concluderen dat
haar bloemen sterker zijn dan ooit.
Ideale basis voor bloemwerk, geschikt voor strakkere interieurs

OASIS Roma Bowls

Nog geen jaar geleden opende Talitha de deuren Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden
van Bloembinderij Talitha in Kollum. Met een luxe

Gietrand die dienst doet als waterreservoir
assortiment bedient ze het midden- en hoge segment
in het Friese dorp. In juni deed de onderneemster
mee aan een boekettenwedstrijd in de Suikerfabriek
in Groningen. Met haar Flower Power-arrangement
met houten kraaltjes en veren blies ze de jury omver.
De prijs? Een Floralife® Dosmatic pomp. ‘Ik was
compleet verrast’, vertelt Talitha. ‘Dit had
ik totaal
Verkrijgbaar
in 2 maten:
niet verwacht. En ik had al vaker naar de pomp
• Art. Nr. 11-00126 - 25 x 20 x 5,5 cm
gekeken dus dit kwam erg goed uit!’

• Art. Nr. 11-00127 - 40 x 25 x 5 cm

Altijd de juiste verhouding
De Floralife® Dosmatic pomp is een
doseringssysteem dat plantenvoeding en water
automatisch in de juiste verhouding mengt.

®
OASIS
Venezia
Bowls
Dat scheelt
veel tijd en levert
een besparing

op plantenvoeding op. Maar misschien nog wel

aan de glazen vazen. Het kan niet anders dan dat het
frisse water een grote bijdrage levert aan de goede

© SMITHERS-OASIS COMPANY 2013. All rights reserved.

gezondheid van de bloemen.’
belangrijker:
ziet haar producten
er sterkeralsook rouwwerk
Ideale basisTalitha
voor decoratieve
toepassingen,
door worden. ‘Dat verschil merk je echt. En de

Vlakke randklanten
die snelook.
en Regelmatig
gemakkelijk
bekleed kan worden
Een stukje extra met Smithers-Oasis
komen ze naar
medoet
toe om
vertellen dat de
Gietrand die dienst
alstewaterreservoir
bloemen zo lang op
tafel staan.’
Volgens de bloemiste

Naast de Floralife® Dosmatic pomp gebruikt
de bloemiste uit Kollum ook de Floralife®
voedingsproducten, de Oasis-blokken en Floralife®
Finishing Touch van Smithers-Oasis. ‘Ze geven

heeft dat alles te

mijn werk net dat stukje extra’, vertelt Talitha. ‘Daar

maken met de goede

profiteren de klanten van en ik uiteindelijk ook.

basis. ‘Het water
Verkrijgbaar
in 3 is
maten: Bovendien is het assortiment heel breed. Je hebt

een
stuk
• Art.
Nr. schoner.
11-00122 -Dat
Ø 20 cm als bloemist voldoende keuze en wordt altijd goed

zie

• Art. Nr. 11-00123
- Ø 25 cm geholpen. Dat vind ik erg prettig.’
je bijvoorbeeld
ook goed
• Art. Nr. 11-00124 - Ø 30 cm
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