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Esther en
Hidde gaan
voor goud!
vakblad voor de ondernemende en creatieve bloemist

Ondernemen

Voorwoord
Stappen zetten
De rust is even weergekeerd. Het VBW Ondernemerscongres op 21 juni is achter de rug. We hopen
dat we alle aanwezige bloemisten hebben kunnen inspireren om succesvol te zijn en te blijven met
hun winkel.
Tijdens het congres bleek maar weer dat het maken van keuzes en het kiezen van een duidelijke
strategie cruciaal zijn. Zit je bedrijf nog op de goede plek? En weet de klant wel wat jij verkoopt?
In de supermarkt zie je grote borden met ‘7 dagen versgarantie’. Een verkoopargument dat werkt.
Logisch denk jij misschien, wij doen dat ook. Maar we vertellen het niet! Laat je horen en zien,
John Thijert
info@vbw.nu

VBW zet met STAP
in op rendementsverbetering

zodat de klant weet wat jouw onderscheidend vermogen is.
Om je hierbij te helpen gaat VBW dit najaar van start met het nieuwe ondersteuningsplan STAP.
STAP omvat onder meer een strategische analyse van jouw bedrijf en van de consumenten in de
omgeving van jouw winkel. Hierdoor sta je straks als bloemist nog sterker. Meer weten? Je leest
erover in deze uitgave van Bloemist.
Met vriendelijke groet,
John Thijert, voorzitter VBW

Succesvol ondernemen begint met bewust kiezen voor een
doelgroep. Op basis daarvan bepaal je je winkelformule. Feiten
en cijfers helpen je bij het maken van de juiste keuzes om te
groeien naar een goed rendement. Succesvol ondernemen is
bewust ondernemen. Zet de juiste stap naar bewust ondernemen en meer rendement! Via STAP (Strategische Analyse &
Plan) helpt VBW je graag bij het maken van de juiste keuzes.

STRATEGISCHE ANALYSE & PLAN
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de lokale markt. Hoeveel en welke typen

shopper inzicht in hoe consumenten jouw

samen de winkel- en formulebeleving,

Column Annelieke: congresdag!

consumenten zijn in jouw verzorgings-

winkel ervaren. Welke indruk hebben

de communicatie, de winkellocatie en

VBW Waardecheques

gebied aanwezig? Hoe, hoeveel en hoe

klanten van jouw winkel? Hoe worden ze

directe omgeving onder de loep. Jouw

vaak kopen ze bij voorkeur hun bloemen

geholpen? Worden koopsignalen herkend

jaarrekening en de financiële resultaten

en planten? We brengen dit tot op

en zijn er extra kansen voor hogere
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straatniveau in beeld.
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stap 2 Plan van aanpak
Op basis van de strategische analyse stellen we samen een plan van aanpak
op voor de komende jaren. Het plan van aanpak bestaat uit heldere doelen
en ontwikkelstappen die we samen hebben geformuleerd.

De centrale thema’s zijn:

‘Benieuwd wat
er nog beter kan’
Bloemenhuis Lobelia doet mee aan het programma STAP. Gerard en Mariëtte Steenvoorden van de
bloemspeciaalzaak uit Kortenhoef, een dorp in de omgeving van Hilversum, vertellen erover.

• Doelgroep en formule
• Omzet
• Assortiment, inkoop en kwaliteitszorg
• Brutomarge
• Locatie
• Medewerkers, vakmanschap en klantgerichtheid
• Marketing en promotie
• Online ondernemen

stap 3 Bloemist Ondernemer Programma

Waarom doen jullie mee aan STAP?

het hoogsegment en zit niet in het

iedereen, maar misschien is het wel

Omdat je altijd kunt verbeteren als bloe-

winkelgebied. We bijten elkaar niet echt.

slimmer om meer te focussen op bepaalde

mist. We denken dat we het goed aanpak-

Aan de andere kant hebben we te maken

soorten klanten zoals tweeverdieners of

ken hier, maar het is goed als anderen

met een Jumbo en Albert Heijn. Het heeft

ouderen.

met een frisse blik van buitenaf daarnaar

geen zin om mee te gaan met hun acties.

Aan de slag met het plan van aanpak, waarbij je uiteraard

kijken. Is onze marge nog goed, is de

Wij zitten er mooi tussenin en focussen

Ook de cijfers van onze zaak worden

mag rekenen op de ondersteuning van VBW. VBW

winkel optimaal ingericht of hebben we te

ons op het middensegment. We bieden

onder de loep genomen.

biedt ondersteuning in de vorm van advies, trainingen,

veel bloemen of planten staan, gaan we op

een breed en hoogwaardig assortiment

Klopt. We hebben al een gesprek

workshops, goede informatie, promotionele ondersteuning,

de juiste manier met onze klanten om? Dat

bloemen en verkopen mooi glaswerk.

gehad met Flow Accountants. Zij zijn

ondernemersbusinessclubs enz. Dat zijn deels bestaande

zijn zaken waar we wel benieuwd naar zijn.

Tijd voor actie!

jouw winkel verder kan ontwikkelen.

gespecialiseerd in de boekhouding van

En hebben jullie een beetje een beeld

bloemisten. We zijn benieuwd wat zij

STAP kijkt ook naar jullie positie

van jullie klanten?

zeggen over onze cijfers. We vinden het

in de markt. Hoe is het gesteld met

Dat denken we wel, maar de vraag is

niet lastig dat iemand daar kritisch naar

de concurrentie?

natuurlijk of dat zo is. In Kortenhoef wonen

kijkt. Als we iets niet goed doen, willen we

Er zit hier nog een bloemist in het

relatief welgestelde mensen die wat te

dat graag weten.

dorp, maar die richt zich meer op

besteden hebben. We richten ons nu op

diensten, maar ook nieuwe oplossingen waarmee jij jezelf en

WAT KOST STAP JOU?
Stap 1 'Strategische analyse' en Stap 2 'Plan van aanpak' zijn onderdeel van het VBW-lidmaatschap
en daardoor gratis. Onderdelen uit het 'Bloemist Ondernemer Programma' bieden we waar
mogelijk kosteloos aan. Is dat niet haalbaar, dan gelden er gereduceerde tarieven.

4

Bloemist

| Bloemist

5

Terugblik op VBW
Ondernemerscongres
‘Kies een locatie waar je lopers en kopers kunt bedienen’

VBW heeft tijdens het Ondernemerscongres in Veenendaal haar nieuwe
beleidsroute gepresenteerd. VBW gaat
bloemisten in de komende jaren
helpen om verder te groeien in ondernemerschap en het rendement van
hun bedrijf te verbeteren.

Enthousiaste reacties

keuzes en stem hier je formule op af.

Voor STAP worden onder meer jouw
winkelpresentatie, formule, cijfers en

(funshoppers die impulsief een boeket meenemen) en kopers

Locatus weten ze precies wat er speelt in de winkelstraat.

(die doelbewust op je zaak afkomen en parkeergelegenheid

Tijdens het congres ging directeur Peter Nieland in op de

belangrijk vinden) bedienen. Ook had hij een aantal praktische

retailontwikkelingen in de bloemendetailhandel en de kansen

tips voor bloemisten. ‘Jullie maken de meest prachtige

voor bloemisten. Kijk goed naar je locatie, was zijn advies.

producten, maar niemand ziet het. Dat kan je oplossen met

Boodschappencentra zijn volgens hem kansrijk. Je profiteert

een digitale etalage. Laat bijvoorbeeld op een tablet zien wat

er van de toestroom van mensen die op zoek zijn naar dagelijks

je kunt maken.’ Nieland noemde ook blurring - het mixen van

verse producten. Of een plek in een aanloopstraat naar het

diensten - als kans. ‘Denk bijvoorbeeld aan koffie drinken

drukste punt van het centrum. Dan kun je een mix van lopers

tussen de bloemen. Wat wil een mens nog meer?'

Lancering STAP

doelgroep uitgebreid onder de loep

‘De shopper 3.0 verwacht een totaal-beleving’

Aansluitend op deze boodschap

genomen. Zoals je op voorgaande pagina's

De aandacht voor vers vertaalt zich in een enorme aandacht

Zijn afsluitende tips:

presenteerde VBW haar plan voor de

hebt kunnen lezen. Naar aanleiding van

voor bloemen en planten. Nederlanders geven nu jaarlijks

1. Kies een heldere positionering.

komende jaren. Via ‘STAP’ (Strategische

het congres hebben al veel bloemisten

1,12 miljard euro uit aan bloemen en planten. Er liggen voor

2. Stem je assortiment af op de wensen van je focus(stijl)groep.

Analyse en Plan) worden leden actief

zich aangemeld voor STAP, zegt Maasse.

bloemisten volop commerciële kansen, maar om ze te benutten

3. Maak collecties van productpresentaties per focus(stijl)groep.

Ruim 450 bezoekers lieten zich in

ondersteund bij hun ontwikkeling als

‘De eerste reacties zijn enorm positief. We

moet je keuzes maken. Dat was de boodschap van Fred

4. Durf hogere prijzen te vragen voor bijzondere producten/

evenementenlocatie De Basiliek inspireren

ondernemer en het vergroten van het

horen van deelnemende bloemisten dat het

van der Hoeven, Business Initiator van Royal FloraHolland,

door presentaties van Peter Nieuwland

rendement van hun bedrijf. ‘Ondernemen

programma ze motiveert en helpt om nog

tijdens het VBW Congres. Hij ging dieper in op verschillende

(Locatus, zie kader) en Hans van Tellingen

is meer dan creatief zijn met bloemen. Je

meer uit hun bedrijf te halen.'

consumentengroepen aan de hand van onder meer stijl en

(Strabo) over het veranderende winkelbeeld

moet de komende jaren bewuste keuzes

en de meerwaarde van de fysieke winkel.

maken als ondernemer om een goede

'Daar doen we het voor en we hopen dat

te gaan met waardecreatie door beleving. Daarbij nam hij

Vervolgens deelde Fred van der Hoeven

positie in de nieuwe winkelstraat te krijgen

de komende tijd nog meer leden aan de

de koffiebranche als uitgangspunt. Merken als Nespresso of

(Royal FloraHolland) inzichten over de

of te behouden’, vertelt Marco Maasse,

slag gaan met wat ze gehoord en geleerd

Starbucks zijn erin geslaagd om van een gewoon bakje koffie

bloemen- en plantenkoper en gaven 6

algemeen directeur van VBW.

hebben tijdens het congres. Dan is het

iets bijzonders te maken en de consument is bereid daar diep

congres wat ons betreft écht geslaagd.’

voor in de buidel te tasten.

succesvolle bloemisten een inkijk in hun
keuken. De boodschap van alle sprekers

6

was helder en eensluidend: maak duidelijke

Vastgoedinformatie, demografische trends, retailkennis; bij

Bloemist

aankoopgedrag. Ook daagde hij bloemisten uit om aan de slag

boeketten.
5. Investeer in een goede website en (eventueel) online
bestelmogelijkheden.
6. Claim je vakspecialisme; maak het gewone bijzonder!

Benieuwd naar de presentaties van
de andere sprekers? Je vindt ze op
vbwbloemistencongres.nu/
downloads-congres

| Bloemist
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Mijn Tent wordt Top

Focussen op de
klantbeleving
Kwekerij Reintjes heeft sinds enkele jaren ook een bloemenwinkel, Reintjes
Bloemen in Veulen (Venray). Het vroegere verkooppunt is anno 2017
uitgegroeid tot een volwaardige bloemenwinkel. Om nieuwe ideeën op te doen,
volgt Mariet Reintjes de masterclass Mijn Tent wordt Top.

‘Ik factureer nu
twee keer zo snel’
Samen met één collega en een stagiair runt Elvira Hoogerwerf een drukke en
gezellige bloemenwinkel in hartje Rotterdam. Dat is hard werken en dus is het
fijn als je zo min mogelijk tijd kwijt bent aan papierwerk.

er in haar element, maar stuurt als
ondernemer tegelijkertijd scherp op de
cijfers. Mede daarom wil ze volgend jaar

met de administratie, nu ben ik in de helft

ook overstappen naar DC Kassa. Net van

van de tijd klaar. En omdat alles in de

DCAG, dat gekoppeld kan worden aan DC

cloud staat, kan ik nu makkelijk vanuit

Bloem Online. 'Dan hebben we alles in één

huis werken.'

systeem en krijg ik nog meer overzicht en

Klanthousiasme laten volgen. Dat hebben

een omzetvergrotende actie. ‘Zelf heb ik

bloemenwinkel te vinden’, vertelt

we als heel prettig ervaren. Wel bleek de

meegewerkt aan een basisschoolproject

Je vindt Bloemen Rotterdam in een

Mariet, die samen met haar man Twan

omslag van kwekerij naar winkel groot.

over groeien en bloeien. We hebben rozen

sfeervol oud pand aan de Oude Binnenweg,

het familiebedrijf runt. ‘We verkopen er

Zeker voor medewerkers die al vele jaren

uitgedeeld die de kinderen moesten

dichtbij de Coolsingel en de Erasmusbrug.

bloemen uit de kwekerij, maar ook leuke

bij ons werken. Mogelijk komt er dus een

natekenen. Er zat een kaartje aan met

De winkel van Elvira richt zich op

cadeau-artikelen en vazen. Het aandeel

interne vervolgtraining.’

een verhaaltje en het adres waar de roos

winkelend publiek, toeristen, mensen

inzicht in hoe mijn winkel draait.'

‘woont’. Inmiddels zijn al diverse kinderen

uit de buurt en Rotterdamse bedrijven.

echt andere koek dan een kwekerij.’ In de

Marketing

met hun ouders in de winkel geweest en

Die bedrijven kunnen via een online

VBW-mailings had Mariet al vaak gelezen

Ondertussen is Mariet in de masterclasses

we verwachten deze zomervakantie nog

bestelomgeving van DC Bloem Online

over de masterclass Mijn Tent wordt

bezig met het thema marketing. ‘Daar

wel meer aanloop. Ondertussen zijn we

eenvoudig boeketten bestellen, waarna

Top. ‘Het leek een goede manier om

hoop ik het meest over te leren, want

op social media ook actiever geworden en

Daarom maakt Bloemen Rotterdam

praktische handvatten te krijgen en nieuwe

ik wil me minder met de werkvloer

dat werkt. Iemand zei laatst nog: ‘Ik zie

gebruik van DC Bloem Online. Vooral het

ideeën op te doen.’

en meer met alle zaken eromheen

allemaal positieve veranderingen in jullie

gemak en de efficiëntie van het pakket

De zaken gaan goed en het is lekker

gaan bezig houden. Ik denk dat ik dan

bedrijf, wat leuk!’ Daar doe je het voor.

spreken Elvira aan. 'Ik maak nu in een

druk in de lange, smalle winkel die naast

Dagplanning

meer rendement heb.’ Deze zomer

Als we het de klant naar het zin maken,

handomdraai zakelijke facturen. Je pakt

mooie boeketten en planten ook een breed

Inmiddels is Mariet over de helft van de

bedenken de masterclassdeelnemers

creëren we meerwaarde.’

een mailtje erbij, voert een klantnummer

scala aan hippe potten en vazen bevat.

in, vult de velden in en stuurt de factuur

Zo komen er veel mensen die in de buurt

masterclass en heeft ze gemerkt dat vooral

en genieten van de bloemen. Elvira is

weg. Vroeger was ik de hele zondag bezig

‘Steeds meer klanten weten de

groeit, maar een bloemenwinkel is toch

werken tussen de middag even kletsen

Elvira de orders eenvoudig kan factureren.

de interactie met andere ondernemers
bijzonder waardevol is. ‘Waarom zou je het

Over DCAG en DC Bloem Online

wiel opnieuw uitvinden als je kunt leren
van elkaars ervaringen? Iedereen blijkt
weer ergens anders tegenaan te lopen. Zelf
heb ik bijvoorbeeld ontdekt dat ik van mijn
personeel verwacht dat zij dezelfde dingen
zien als ik. Maar zo werkt het niet. Ik kan
beter een dagplanning maken waarop staat
wat ik van ze verwacht.’
‘Klantbeleving heeft momenteel onze
focus’, vertelt Mariet. ‘Wordt een klant
prettig geholpen, dan komt hij terug.
Dat begint met je medewerkers en hoe
zij de klant benaderen. Daarom hebben
we onze medewerkers de training
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Twan en Mariet Reintjes

DC Automatiserings Groep (DCAG) is sinds 1984
gespecialiseerd in het leveren en ontwikkelen
van financieel-administratieve oplossingen voor
bloemisten. Tal van bloemisten in Nederland gebruiken
DC Bloem Online, dat modules bevat voor bestellingen,
facturatie, boekhouding en online verkopen via een
webshop. Met DC Bloem Online kun je onder meer:
• facturen maken en versturen, ook in UBL-formaat;
• klanten registreren en indelen in voor jou relevante
categorieën;
• uitgebreide overzichten bekijken van bestellingen,
orderregels en facturen;

• bestellingen overzichtelijk structureren;
• betalingsherinneringen met één druk op de knop
printen of mailen;
• statistieken bekijken van je factuurbedragen,
(openstaande) orders, btw-specificaties etc;
• automatisch orders factureren;
• automatisch bankafschriften verwerken;
• automatisch betalingen afboeken;
• de boekhouder online laten meekijken;
• de complete grootboekadministratie voeren.
Geïnteresseerd? Vraag naar de VBW 2017-actie!

| Bloemist
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In de communicatie met de medewerker
moet je dus zo concreet mogelijk zijn.

'Ik kan beter
bij de Jumbo
bloemen kopen!'

Ook in de marketingmix zijn medewerkers
(personeel) een heel belangrijk onderdeel.
Je herkent vast een situatie dat een winkel
een actie communiceert en dat je merkt
dat de medewerkers van niets weten. Dan
kan het product, de prijs en de promotie
nog zo goed geweest zijn, maar dan sla je
de plank behoorlijk mis. Even vergeten om
de medewerkers goed te instrueren.

'Bloemen kun je overal
kopen. De vraag is:
hoe zorg jij met al je
medewerkers ervoor dat
de consument ze bij jou
in de zaak wil kopen?’

dat medewerkers daadwerkelijk gaan
meewerken, dat gaan ze ook opleveren. Of
anders, toegevoegde waarde hebben. Maar
hoe doe je dat?
Bloemen kun je overal kopen. De vraag is,
hoe zorg jij met al je medewerkers ervoor
dat de consument ze bij jou in de zaak
wil kopen?
Hoe maak jij het verschil? Hoe maken jouw
medewerkers het verschil?

Het interessante is dat je medewerkers

Wil je inzicht in de klantgerichtheid van

best kostbaar zijn in je onderneming.

jouw bedrijf? Meld je dan aan bij VBW voor

Je zou het zelfs als kostenpost kunnen

STAP. Het programma geeft inzicht in de

zien. Toch had je waarschijnlijk geen

klantgerichtheid in jouw bedrijf.

medewerkers gehad wanneer je de

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

werkzaamheden alleen had afgekund. Er

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

is dus ook een voordeel. Wanneer je zorgt

Laatst werd ik weer getriggerd door een rapport van een van onze mysteryshoppers.
Dat zijn mensen die – in opdracht van de ondernemer zelf – als klant in jouw winkel
een ervaring met de medewerkers opdoen, iets laten maken én kopen.

Michelle Raadsheer
van DQC

Double Quality Counseling

begint bij jou als ondernemer. Weet jij wat
je wilt? Weten de medewerkers dat van je?
Hoe spreek je ze hierop aan? Hoe motiveer
je ze?
In deze onderlinge communicatie gaat snel
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'Waarom doet personeel
nou niet gewoon wat ik
wil is menig bloemist
niet vreemd'

iets verkeerd. Dat heeft alles te maken met
dat we anders zijn en dus anders kijken,

Na zo’n bezoek stond in het rapport dat

klant: 'ik kan beter bij de Jumbo bloemen

er ondanks de mooie zaak en het mooie

kopen'.

product, geen enkele behoefte was bij de

Natuurlijk hoop ik dat je bij het lezen

betreffende om ooit nog naar deze zaak te

hiervan het gevoel krijgt dat dit in jouw

gaan. De medewerker die had geholpen

zaak niet gebeurt. Toch weet iedere

had er blijkbaar geen zin in, was kort,

ondernemer dat het bijzonder ingewikkeld

ongeïnteresseerd en bovendien nog te lui

is om medewerkers zo te laten werken, dat

om het een beetje leuk te maken in het

je er zelf tevreden over bent. De gedachte

wil' is menig bloemist niet vreemd.

bloemen hebben. Wat voor de een groot is,

contact met de klant. De conclusie van de

'waarom doen ze nou niet gewoon wat ik

Het is goed te beseffen dat het hier vooral

is voor de ander klein.

Bloemist

interpreteren en doen. Onze ervaringen
en achtergrond zorgen ervoor dat we
woorden anders invullen. Woorden als
veel, weinig, groot, klein, mooi, leuk etc.
zorgen bij iedereen voor een ander beeld.
Bijvoorbeeld, iemand wil een grote bos

| Bloemist

11

Ondernemen

'Als ik u kan helpen,
dan hoor ik het wel'

Klanthousiasme helpt beter te verkopen

'Het voelt soms net
alsof je in een snoepwinkel staat. Dan zeggen
ze: doe mij die maar,
en die, en die'

S, M of L?

spelletje. Elke keer als je een paar euro

Een ander voorbeeld dat Dianne bijbleef is

meer verkoopt geeft dat een boost. De angst

een filmpje van het tv-programma Galileo.

om opdringerig te zijn is totaal verdwenen.

‘Zet je mensen de maten small, medium

Zoals we tijdens het congres nog hoorden:

en large voor, dan kiezen ze automatisch

bloemisten zijn vakmensen. En de klant is

het medium-formaat. De tip van Michelle?

bereid om voor vakwerk te betalen.’

Maak je duurste boeket duurder, dan krijg
je automatisch meer omzet. En het werkt

Snoepwinkel

inderdaad. Sinds we boeketten van 30 euro

Deze werkwijze past goed binnen de trend

hebben staan, verkopen we die van 25 euro

Dianne: ‘Onze fulltimer, een jonge meid

van plukboeketten, merkt Dianne. ‘Mensen

sneller en die van 30 euro zowaar ook.

die net van de opleiding komt, was meteen

vinden het leuk om zelf een boeket samen

Terwijl wij bang waren onszelf uit de markt

enthousiast. Het leek haar ontzettend leuk

te stellen en zijn daardoor ook bereid om

te prijzen met boeketten van meer dan 25

om te doen en ik dacht: waarom niet?

meer te betalen voor unieke, bijzondere

euro. Een andere tip was om bij de opstart

Baat het niet dan schaadt het niet.’

bloemen. Neem de sneeuwbal (Viburnum).

‘s ochtends eerst de duurste boeketten

Vroeger kocht ik daar slechts een paar van

klaar te zetten. Wij begonnen uit gewoonte

in omdat ze vrij duur zijn. Maar klanten

altijd met de goedkoopste, waardoor je

Interesse in Klanthousiasme?

vinden ze zo leuk dat ze in het seizoen nu

omzet misloopt als er klanten binnen

Lever dan voor 31 december

heel hard gaan. Het voelt soms net alsof je

komen. Die kiezen namelijk gewoon uit

de waardecheque in! Deze geeft

in een snoepwinkel staat. Dan zeggen ze:

wat je hebt staan. Simpel, maar het werkt.’

recht op gratis deelname voor

'Onze fulltimer, een
jonge meid die net van
de opleiding komt, was
meteen enthousiast'

Doe mij die maar, en die, en die’, lacht

Gratis training
voor 2 personen

2 personen. Kijk snel op

Dianne. ‘Als mensen het boeket zelf samen-

Inmiddels zijn Dianne en haar collega

stellen, dan kijken ze niet zo op de prijs.’

helemaal enthousiast. ‘Het wordt bijna een

www.vbw.nu/waardecheques

Weggegooid geld?
‘Eén van de dingen die ik graag wilde leren
was hoe ik het beste een verkoopgesprek
voer. We zitten namelijk in een klein
winkelcentrum, waardoor we naast onze

om opdringerig over te komen.’

Maak jij in je winkel gebruik van het Banksys Xenta
pinapparaat? Dan is het belangrijk om snel een
alternatief aan te schaffen.

Door de training leerde Dianne dat ze

Het veiligheidscertificaat van het Banksys Xenta pinapparaat

met die houding feitelijk geld weggooit.

loopt namelijk aan het eind van dit jaar af. Je kunt het

‘Trainster Michelle Raadsheer gaf slimme

apparaat vanaf 1 januari 2018 dus niet meer gebruiken. VBW

tips, waar we de volgende werkdag

Bedrijfskosten ging voor bloemisten op zoek naar de beste

meteen mee aan de slag konden. Zegt

vervanger. In samenwerking met XRC Services hebben we nu

een klant bijvoorbeeld dat hij een boeket

de volgende aanbieding voor VBW-leden:

vaste klanten regelmatig nieuwe gezichten
in de winkel zien. Zelf ben ik al snel bang

Hoe begroet jij een klant? Dat de juiste openingszin een groot verschil kan
maken, heeft Bloemsierkunst Aurora in Helmond in de praktijk gemerkt.
Eigenaresse Dianne Vos volgde de training Klanthousiasme en vertelt over
de eyeopeners die ze daarin opdeed.

Kan jouw klant in 2018 nog pinnen?
CCV VX 820 ITS

Aanbieding
voor alle
VBW-leden

• Normale prijs
€ 599
• VBW-ledenprijs
incl. inruilkorting
€ 514,95
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• Tot 10% korting op een nieuw
pinapparaat
• Plus: inruilbonus van € 25 op
je oude apparaat

De zaak van Dianne en haar man René,

beleefdheid in het midden zitten, terwijl

Je hoort het winkelpersoneel vaak zeggen.

Bloemsierkunst Aurora, is al sinds 1982

de klant prima 17,50 euro wil betalen.

De kans dat een klant jou vervolgens roept,

een bekend adres voor de inwoners in

Toen we deze tip in de praktijk gingen

is klein. ‘Beter is het om te zeggen: U wilt

Helmond. ‘We zitten alweer 35 jaar in het

testen, bleek dat mensen een paar euro

even rondkijken? Helemaal goed, dan kom

vak’, vertelt ze. ‘Een training volgen was

extra inderdaad geen enkel probleem

ik zo even bij u!’, vertelt Dianne. ‘Als je daar-

dan ook niet het eerste waar we

vinden. Verdien je zo 1 à 2 euro per klant

Dit aanbod geldt voor alle VBW-leden, ook als je niet over een

na in het zicht blijft en na een tijdje de klant

aan dachten.’ Toch kwam het er deze

meer, dan zit je aan het eind van het jaar

Banksys Xenta beschikt. Wil je gebruik maken van dit aanbod

nog even aanspreekt, dan is de kans op een

zomer wel van. VBW-relatiebeheerder

zomaar op 10.000 euro extra omzet.

of meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met

verkoop vele malen groter.’ Het is één van

Martha Gaasbeek tipte Dianne over de

Dat klinkt toch heel anders!’

VBW Bedrijfskosten: vbwbedrijfskosten@savings4you.nl

de handige tips uit de training Klanthousi-

VBW Waardecheque voor gratis deelname

asme, die Dianne onlangs volgde.

aan Klanthousiasme voor twee personen.

Bloemist

Banksys Xenta

van 14 tot 15 euro zoekt? Dan ging ik uit
Als ik u kan helpen, dan hoor ik het wel.

CCV VX 820
• Normale prijs
€ 739
• VBW-ledenprijs
incl. inruilkorting
€ 640,10

of 085 - 7822921.
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bevindt zich met haar bloemen, planten
en accessoires in het midden- en
hoogsegment.
Hoe gaat Mariëlle om met klanten die niet
helemaal tevreden zijn? ‘Vroeger ging ik
nog wel eens de discussie aan. Dan vroeg
ik bijvoorbeeld een klant om het boeket
op te halen of vroeg ik hoe ze het verzorgd
hadden. Daar ben ik mee gestopt. Als je de
discussie al wint, ben je toch de klant kwijt.
Bovendien heb je er zelf een rotdag door.’

‘Van een klacht
een positieve
ervaring maken’
Je doet elke dag je uiterste best om mooie boeketten te maken die lang blijven staan. Dus als er iemand in je
winkel staat die niet tevreden is over zijn aankoop, kan dat best even lastig zijn. Hoe ga je met zulke situaties om?

Goed gevoel

Dat wil overigens niet zeggen dat ze het

In plaats daarvan probeert ze een

tegenwoordig makkelijk vindt als iemand

incidentele klacht nu om te buigen in een

op de stoep staat met een klacht. ‘Het is

positieve ervaring. ‘Een nieuw boeket

een beetje dubbel. Aan de ene kant wil ik

maken, is voor ons een kleine moeite. Ik

het graag weten als mensen niet tevreden

ga ervan uit dat klanten eerlijk zijn en de

zijn. Stel dat bijvoorbeeld bepaalde rozen

boel niet flessen. En als ze dat wel doen,

van een kweker niet goed zijn, dan kan

dan is dat maar zo. Als iemand uiteindelijk

ik daar actie op ondernemen. Ik heb ook

happy de deur uitgaat, geeft dat mij een

liever dat ze in de winkel klagen dan

goed gevoel.’

online. Toch voelt het soms persoonlijk als
iemand klaagt. Je moet soms echt even je
eigen ‘ego’ aan de kant zetten.’

Wat helpt? Dat een
nieuw boeket geen
'schuldbekentenis' is

Mariëlle van der Weiden van De

meneer die verhaal kwam halen dat hij zo

ideale omstandigheden voor bloemen.

Bloemenweide in Haarlem maakte het

netjes geholpen was bij De Bloemenweide.

Maar dat staat er dan weer niet bij.’

onlangs mee. ‘Er kwam een meneer in de

‘Leuk dat hij die moeite heeft genomen en

winkel verhaal halen. Hij had van zijn zoon

het leverde nog diverse positieve reacties

Restyling

uit Amerika een boeket van ons gekregen.

op. Toch kijk ik er wel een beetje met

De Bloemenweide is sinds 1999 gevestigd

Normaal stond dat altijd prachtig, maar

gemengde gevoelens op terug. Het was die

in een klein winkelcentrum, even buiten

Wat helpt? Dat een nieuw boeket geen

nu was het na vijf of zes dagen al niet

week 30 graden en dat zijn natuurlijk geen

het centrum van Haarlem. Een jaar

‘schuldbekentenis’ is. 'Het is niet zo dat

meer mooi. We hebben meteen een nieuw

geleden onderging het interieur een

je daarmee aangeeft dat jij iets fout hebt

boeket voor hem samengesteld. Daar was

complete restyling. Wat opvalt is de

gedaan. Bloemen zijn namelijk een levend

hij door verrast.’

stijlvolle inrichting – met kleurrijk behang

product en er kan altijd iets mee gebeuren.

en een grote pluktafel als eyecatchers

Met een nieuw boeket zeg je in feite: ik heb

– en de gastvrije uitstraling. Zo kunnen

je gehoord en ik vind het belangrijk dat je

klanten een kopje koffie drinken aan een

tevreden bent.’

Niet veel later kreeg Mariëlle via een
andere klant een stukje in het Haarlems
Dagblad onder ogen. Daarin schreef de

14

'Als je de discussie
al zou winnen, ben je
toch de klant kwijt'

Bloemist

'Zomerhitte is
natuurlijk niet ideaal
voor bloemen'

7 handige tips
voor het omgaan
met ontevreden
klanten
1. Geef een klant de kans om
even stoom af te blazen.
2. Luister goed en vraag door
wat precies het probleem is.
3. Probeer je te verplaatsen in
de ander (die misschien wel
gewoon een slechte dag heeft)
en toon begrip.
4. Vat klachten niet persoonlijk
op, maar handel ze zakelijk af.
5. Verdedig jezelf niet, maar bied
een oplossing aan of vraag
wat de klant als een oplossing
zou zien.
6. Vraag meteen of er nog
iets anders is wat je kunt
betekenen voor de klant.
7. Neem na afhandeling van de
klacht even een korte pauze
om op adem te komen.

lange, houten tafel. De Bloemenweide

| Bloemist
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Traditionele telefonie verdwijnt;

wat betekent dat voor jou?

VBW Juridische Dienst:
voor al je juridische vragen
De uitvoering van de VBW Juridische
Dienst wordt binnenkort verzorgd
door IMaRi B.V. uit Ede.

inzetten van een advocaat behoort tot de
mogelijkheden.
VBW-leden kunnen per telefoon of e-mail

KPN stopt in 2019 met traditionele
telefoondiensten. Het gaat om
bellen via een analoge of ISDNverbinding. VBW Bedrijfskosten
biedt een alternatief voor
bloemisten die nog zo’n
aansluiting hebben.

'Deze stap van KPN zat er al even

gedaan met analoge telefoonlijnen

telefooncentrale en je kunt er

aan te komen. Het aantal analoge

(type meervoudige PSTN) en ISDN

bijvoorbeeld jouw alarmsysteem,

telefoonlijnen is in de afgelopen jaren

(type 1 en 2). Voor bloemisten die nog

kassa en pinapparaat op aansluiten.

sterk gedaald. Ooit waren er zo’n 6

zo’n aansluiting hebben, is er dus

Met de box kun je bovendien al je

miljoen van die lijnen, nu nog zo’n

werk aan de winkel. Want vaak gaat

werkplekken voorzien van internet

2 miljoen', vertelt Ton Leerentveld

het niet alleen om telefonie, maar

en je klanten in de winkel wifi

van VBW Bedrijfskosten. Die daling

werken ook de kassa en bijvoorbeeld

aanbieden. 'Je zult merken dat je

heeft alles te maken met de opkomst

het pin- en alarmsysteem via deze

internetverbinding sneller wordt.

van VoIP. VoIP staat voor Voice over

verbinding. Doe je niets, dan ligt je

Bovendien bespaar je, want onze

Internet Protocol. Het betekent

winkel straks stil.

kosten liggen lager dan de dure

simpelweg bellen via internet,

maandelijkse lasten van een analoge

net zoals je thuis waarschijnlijk

Geen kostbare investering

tegenwoordig tv kijkt via internet.

VBW Bedrijfskosten biedt nu in

of ISDN-verbinding.'

samenwerking met XRC Services een

Partner voor retailers

Gevolgen voor pin- en

oplossing. 'Wij hebben een speciale

Om over te stappen, sluit je via VBW

alarmsysteem

router ontwikkeld voor detaillisten',

Bedrijfskosten een abonnement voor

Vanaf september 2019 is het definitief

vertelt Dave Spijker, CEO van XRC

zakelijk internet en telefonie af.

Bloemist

vragen stellen aan de VBW Juridische

die je gewend bent. Zo kun je terugvallen

Dienst. Dat is gratis als de vraag binnen

op een ervaren bedrijfsjurist die je

een kwartier afgehandeld kan worden.

adviseert over zaken als arbeidsrecht,

Mocht er meer tijd nodig zijn, dan geldt

huurrecht, sociale verzekeringskwesties

een uurtarief of kan tegen aantrekkelijke

en (personeels)contracten. Bovendien

voorwaarden een abonnement worden

voorziet de adviesdienst in het maken

afgesloten. Meer weten over juridische

van overeenkomsten en het voeren van

ondersteuning die VBW je kan bieden?

juridische correspondentie tot eventuele

Kijk op www.vbw.nu/bedrijfsvoering/

gerechtelijke procedures. Ook het

juridisch-advies

Vraag het de jurist:

het concurrentiebeding
Ik wil in het arbeidscontract
opnemen dat mijn nieuwe
werknemer straks niet direct aan
de slag gaat bij mijn concurrent.
Waar moet ik rekening mee
houden?

contract toch een concurrentiebeding

van een concurrentiebeding in

opnemen? Dan moet je daar een

arbeidsovereenkomsten.

‘zwaarwichtig bedrijfsbelang’ voor
hebben. Denk bijvoorbeeld aan
het feit dat een werknemer zeer
vertrouwelijke informatie kent
over bijvoorbeeld relaties, marges,

Nu de economie aantrekt, zien

strategieën en prijsafspraken. Als

we steeds meer vragen over het

dat zo is en je het expliciet vastlegt in

– werkt als een omvormer. Je kunt

Meer weten over de

concurrentiebeding voorbij komen.

een concurrentiebeding, houdt zo’n

daardoor je bestaande telefoons en

mogelijkheden?

Aan een concurrentiebeding zitten

beding stand bij de rechter. Al met

systemen gewoon blijven gebruiken

Neem contact op met VBW

drie strikte voorwaarden. Zo is

al zal zo’n concurrentiebeding dus

en hoeft dus niet fors te investeren in

Bedrijfskosten via 085-7822921 of

het beding alleen geldig bij een

waarschijnlijk geen zin hebben bij

nieuwe apparatuur.'

vbwbedrijfskosten@savings4you.nl

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde

bijvoorbeeld een verkoopmedewerker,

tijd, dient het schriftelijk te zijn

maar kun je het wel overwegen bij

Ook wifi in je winkel

VBW Bedrijfskosten wordt uitgevoerd

overeengekomen en tot slot mag

bijvoorbeeld een nieuwe bedrijfsleider.

Martijn Groot Kormelink, advocaat &

De ALL-IP-box fungeert als

i.s.m. Savings4You

dat alleen met een meerderjarige

Meer weten? VBW Juridische Dienst

mediator bij VBW Juridische Dienst

werknemer. Wil je in een tijdelijk

adviseert je graag over het opnemen

Services. 'Die router – de ALL-IP-box

16

Dat gebeurt op de vertrouwde manier
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Jubilerend Plantion
koestert de bloemist
Wat honderd jaar geleden begon als
een klein samenwerkingsverband van
kwekers, is anno 2017 een bloeiende
veiling met een omzet van bijna 100
miljoen euro. En als het aan Plantion
ligt, is de groei er nog lang niet uit.
Wie over de snelweg A30 komt aanrijden
ziet de veiling al van ver liggen. Boven het
65.000 m2 grote veilingcomplex torent een
45 meter hoge gedraaide, groene krul uit.
De krul symboliseert de kroon van een

Commercieel directeur
Guus van Logtestijn

tussen onze kwekers en de consument en

Historie:
100 jaar Plantion

tale marktplaats: PDM. Bloemisten kunnen

zijn dus cruciaal voor het voortbestaan van

worden langsrazende automobilisten

‘Wat je gemist hebt op de klok, kan je

hier vanuit huis of de zaak hun bestelling

de sector.’

gewezen op de kleurrijke verhalen die

alsnog halen in het groothandelscen-

gemakkelijk online doen. Die staat dan de

schuilgaan achter de bloemen en planten

trum. Dat gemak spreekt aan’, zegt Van

volgende veildag voor ze klaar in Ede. De

Verhaal

derdjarig bestaan. In 1917 richtte

die hier verhandeld worden.

Logtestijn. Wat ook een rol speelt is dat

zelfstandige veiling werkt bovendien aan

Plantion wil daarom bloemisten

een groep kwekers uit de regio

de fysieke veilingklok in Ede nog altijd de

de introductie van klokvoorverkoop. De

en kwekers nog meer met elkaar

Utrecht een coöperatie op om

Dagelijks vinden honderden bloemisten

hoofdrol speelt. De afmijnzaal is welis-

bedoeling is dat straks maximaal eenderde

verbinden. ‘We organiseren bijvoorbeeld

hun bloemen en planten voor een

de weg naar Ede. En dat zijn tegenwoordig

waar voorzien van tal van moderne

van het veilingaanbod de avond voor de

productpresentaties, workshops en meet

eerlijke prijs te vermarkten. Dat

echt niet alleen ondernemers vanuit

snufjes, alle producten komen nog voor

veiling al beschikbaar komt voor verkoop.

& greets waarbij kwekers hun verhaal

gebeurde ook in diverse andere

het midden en oosten van ons land. Van

de klok langs. ‘Voelen, zien en ruiken blijft

‘Bloemisten kunnen dan al een deel inko-

delen. Het is belangrijk dat je in jouw

plaatsen in de regio. Door de

Limburg tot Zeeland en Friesland tot

in onze ogen cruciaal bij het kopen van

Zuid-Holland; de Edese veiling kan

bloemen’, zegt Van Logtestijn.

bloem. Op het ingebouwde LED-scherm

rekenen op een groeiende groep kopers
van bloemen en planten.
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Zo kent Plantion tegenwoordig al een digi-

Plantion viert dit jaar haar hon-

pen, zodat ze zeker weten dat ze bepaalde

winkel kan vertellen dat een product uit

jaren heen fuseerden de markt-

Strategie

producten de volgende dag in de winkel

de buurt komt of juist met een Fairtrade-

plaatsen. In 2008 ontstond na zo’n

Voor alle kopers staan de deuren wijd

hebben staan’, legt Van Logtestijn uit.

label geproduceerd is in Ethiopië.’

fusie Plantion. De Edese veiling is

Een deel van de bloemisten die eerder bij

open, meldde Plantion onlangs op haar

in handen van 275 voornamelijk

de bloemistenklok in Naaldwijk kochten,

website in een strategisch statement.

Op de wat langere termijn streeft Plantion

Ook op online vlak wil Plantion bloemis-

Nederlandse kwekers van bloe-

One-stop-shopping

komt daarom nu naar Ede. Ver rijden?

Daarin werd ook de koers voor de

naar een positie als belangrijkste West-

ten ondersteunen om succesvol te zijn.

men en planten. Er werken ruim

Wat hen naar Ede trekt? Volgens com-

‘Valt wel mee’, zegt Van Logtestijn.

komende jaren uiteengezet. Voor de

Europese marktplaats voor bloemisten en

Van Logtestijn denkt daarbij bijvoorbeeld

150 medewerkers. Plantion hoopt

mercieel directeur Guus van Logtestijn

‘Ede ligt ontzettend centraal en heeft

middellange termijn (tot 2020) ligt

kopers. Daarbij wordt wel gekeken naar

aan een koppeling van veilingdata met

dit jaar een omzet van 100 miljoen

speelt het one-stop-shoppingconcept van

uitstekende noord-zuid- en west-oost-

de focus op snelheid van handelen,

vormen van virtualisering en digitalisering,

de webshops van individuele bloemisten.

euro te boeken.

Plantion een belangrijke rol. De coöpera-

verbindingen. Vanuit Het Gooi ben je hier

lokale kennis en persoonlijke aandacht.

maar volgens Van Logtestijn zonder de rol

‘Hoe mooi zou het zijn als alle bloemen

tie combineert een klokveiling (dagverse

bijvoorbeeld binnen 30 minuten.

‘Vanuit deze kernwaarden wil Plantion

van de bloemist uit het oog te verliezen.

en 3D-foto’s direct in jouw online shop

snijbloemen, kamerplanten en perkgoed),

Aangekochte producten worden uiterlijk

de bloemist bedienen met een fysieke

‘De bloemist is voor ons van levensbelang.

staan na aankoop? En dat als je even later

een groencentrum (bomen en tuinplanten)

1 uur na de veiling gedistribueerd.

marktplaats en begeleiden naar een

Bloemisten zijn betrokken bij alle emoti-

aankomt bij je winkel, de eerste producten

en een groothandelscentrum

Hierdoor hebben we voor veel bloemisten

toekomst waarin digitale inkoop

onele momenten die mensen meemaken

al verkocht zijn?’

(bloemen, planten en bloemisterij-

toch een snellere time-to-market. Je

en communicatie een steeds grotere

en vertalen dat in bloemen, boeketten en

artikelen) onder één dak.

moet het eigenlijk ervaren.’

rol spelen.’

arrangementen. Ze vormen de schakel

Bloemist
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Personeel

Groei zet door in eerste halfjaar 2017

‘Bloemist houdt meer
over onderaan de streep’
naar energiezuinige verlichting of
heronderhandelingen over de huurprijs
van de winkel. Ook zien we dat bloemisten
nog bewuster omgaan met de inzet van
personeel. Als iemand 6 uur komt in plaats
van de hele dag, scheelt dat toch. Het is
wel zo dat de rek eruit lijkt op dit terrein.
Ik verwacht de komende jaren geen grote
kostendalingen meer.'

Wat jij moet weten over
het nieuwe minimumloon
en minimumjeugdloon

Hogere omzet, lagere kosten; dat betekent
dat er onder aan de streep meer overblijft.
‘De winst voor belastingen steeg van
10,8 naar 11,6 procent van de omzet’,
bevestigt Francesco. Hij plaatst daar wel
twee kanttekeningen bij. ‘Het gaat nog

Sinds 1 juli wordt het minimumloon en minimumjeugdloon op een nieuwe
manier vastgesteld. Op www.vbw.nu/personeel/cao vind je een dossier over
de veranderingen.

steeds om herstel na de magere jaren

De gemiddelde omzet nam in de eerste

of je straks subsidie ontvangt.
We leggen we je uit wat de consequenties

Op www.vbw.nu/personeel/cao vind je de

Je ziet grote onderlinge verschillen in

voor jou als bloemist zijn, hoe je com-

nieuwe loontabel voor de CAO Bloemen-

de branche. Bloemisten die dicht bij een

pensatie kan krijgen voor de stijgende

speciaalzaken.

boodschappenlocatie zitten, schrijven

loonkosten en waar je de komende tijd op

grotere plussen dan winkels waar je moeite

moet letten. Een klein voorproefje aan de

Worden bloemisten gecompenseerd?

voor moet doen om er te komen.’

hand van drie vragen.

Ja. Het hogere minimumloon voor

VBW spreekt eind augustus met

22-jarigen wordt gecompenseerd via de

bloemisten over wat zij belangrijke

Verkennend gesprek
over nieuwe cao

ook een belangrijk aandachtspunt. ‘De

Wat is er precies veranderd?

bestaande LIV-regeling. Voorwaarde is wel

aandachtspunten vinden voor de

opzichte van dezelfde periode in 2016. ‘Dat

consument neemt niet meer dezelfde tijd

•	De leeftijd waarop je minimumloon krijgt

dat zo’n werknemer minimaal 1248 uur in

nieuwe cao. Dat gebeurt in de cao-

is mooi als je bedenkt dat de inkoopprijzen

als vroeger om boodschappen te doen.

een jaar voor jou werkt. Hulp- en week-

commissie van VBW.

licht zijn gestegen. We horen van

Hoe dichter je bij een supermarkt zit, hoe

bloemisten dat er geen ‘dalen’ meer zijn

groter de kans dat iemand ook even bij jou

een hoger percentage van het minimum-

parttimers geldt: zorg dat je hun aantal

Dit najaar vinden de onderhandelingen

in de inkoop. Dat lijkt de nieuwe realiteit.

binnen stapt.’

jeugdloon.

uren én de bruto salariskosten goed ‘ma-

over de nieuwe cao plaats. VBW streeft

Door bijvoorbeeld derving terug te dringen

is van 23 naar 22 jaar gegaan.
•	18- tot 21-jarigen verdienen voortaan

endkrachten vallen dus sowieso af. Voor

naget’. Verder ligt er een wetsvoorstel voor

weer naar een cao met een minimale

en goed naar de inkoop te kijken, slagen

En wat verwacht Flow Accountants voor

bijna 0,9 procent toegepast op het mini-

een compensatieregeling voor het hogere

looptijd van 2 jaar. Thema’s die aan

bloemisten er dus toch in om die marge op

de rest van 2017? ‘Als het weer een beetje

mumloon en de minimumjeugdlonen.

minimumjeugdloon: de ‘Minimumjeugd-

bod zullen komen tijdens de onder-

peil te houden.’

meezit, denk ik dat we uitkomen op een

loonvoordeel’.

handelingen zijn sowieso de transitie-

•	Er is een halfjaarlijkse indexatie van

omzetstijging tussen de 4 en 5 procent. De

procent. En dan te bedenken dat daar de

Op de kleintjes letten blijft echter

economie blijft het namelijk goed doen,

warmste junimaand in ruim honderd jaar

onverminderd belangrijk. Lukt dat

consumenten hebben vertrouwen en de

tijd bij zat. ‘Daar hebben bloemisten zeker

bloemisten een beetje? ‘De personele

koopbereidheid is onverminderd hoog.’

last van gehad, dus dan is 3,3 procent

kosten dalen van 20,8 naar 20,4 procent

omzetstijging een prima cijfer’, analyseert

en de huisvestingskosten van 7,6 naar

de accountant.

7,4 procent. Die kostendalingen worden
bijvoorbeeld bereikt door de overstap

Bloemist

orde hebt. Daar hangt namelijk mede vanaf

De marge bleef met 52,5 procent stabiel ten

zes maanden van 2017 toe met 3,3
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loonadministratie en urenregistratie op

van de crisis. En het is een gemiddelde.

De komende jaren blijft locatiekeuze dan

'De aantrekkende economie
zorgt ervoor dat consumenten de
portemonnee blijven trekken voor
bloemen en planten. De gemiddelde
omzet en het resultaat van bloemisten
namen dan ook toe in het eerste
halfjaar van 2017', meldt Francesco de
Haan van Flow Accountants.

binnen jouw bedrijf. Zorg verder dat je jouw

vergoeding bij bedrijfsbeëindiging,

'Zorg dat je jouw
loonadministratie en
urenregistratie op
orde hebt'

Wat adviseert VBW om te doen?

het derde jaar ww, nieuw of vervan-

Maak een afspraak met je accountant of

gend ondernemerschap in verband

salarisadministrateur om de gevolgen

met vergrijzing, het loonontwikke-

van het nieuwe minimumloon en mini-

lingstraject en het jeugdloon. Ook

mumjeugdloon voor jouw bedrijf door te

pensioenvoorzieningen zullen

nemen. Kijk daarbij ook naar de omvang

onderwerp van gesprek zijn.

van dienstverbanden en de salarisniveaus
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‘Kritisch
beoordelen
doe je om
iemand te
helpen’

VBW ZorgPortaal

Meer geregeld voor minder

‘Vijftien jaar lang ben ik onverzekerd door het oog van de naald gekropen’,
vertelt Margit Nuijens van Euroflower Schoorl. ‘Tot een werknemer langdurig
ziek werd en ik zelf voor de kosten op moest draaien.’
‘Ik betaal nu wat ik al die jaren heb

maken om te bewijzen dat je er álles aan

uitgespaard door me er niet voor te

doet om iemand weer te laten terugkeren.

verzekeren’, vertelt Margit. ‘Je gaat

VBW ZorgPortaal neemt je dit alles uit

natuurlijk wel uitrekenen wat de gevolgen

handen, zodat jij je tijd en energie gewoon

zouden zijn als er nog één zou wegvallen.

in je bedrijf kunt steken.

Margit Nuijens

VBW ZorgPortaal:

alles uit handen

Waarom is het jaargesprek zo belangrijk?

Welke kansen biedt het jaargesprek mij dan?

hanteert. Dat voorkomt dat je achteraf

‘Ik kom vaak bij bloemisten waar het

‘Een jaargesprek gaat om veel meer dan

problemen krijgt over onderbetaling.

niet lekker loopt. Er is een conflict, dat

een beoordeling van de medewerker.

Schrijf op wat je bespreekt en laat een

escaleert en een ondernemer wil afscheid

Vraag bijvoorbeeld welke ideeën jouw

medewerker tekenen voor ontvangst.

nemen van een werknemer. In negen

medewerker heeft om de winkel naar

Bewaar de dossiers niet op de zaak,

van de tien gevallen blijkt dat er niets is

een hoger plan te tillen. Of wat iemand

maar thuis. Zo voorkom je dat iemand

vastgelegd over het functioneren. Of krijg

van jou als werkgever nodig heeft om een

‘per ongeluk’ meeleest. En vind je het

Geen zorgen over arbeidsonge-

ik verslagen onder ogen waarin staat dat

volgende stap te zetten.’

voeren van jaargesprekken lastig?
Neem dan contact op voor de

schikte werknemers? VBW Risk

de werknemer prima functioneert. Dat

tijd om de zaken voor de twee overgebleven

Op aanraden van VBW Risk breidde Margit

biedt een oplossing om leden

gaat problemen opleveren. Het UWV of de

Hoe pak ik dat jaargesprek aan?

medewerkers goed te regelen. Als ik dan

haar pakket uit met nieuwe verzekeringen.

volledig te ontzorgen op het

rechter zullen eisen dat je de medewerker

‘Het makkelijkst is om de handleiding en

toch nieuwe verzekeringen ging afsluiten,

‘We hebben nu een uitgebreidere bedrijfs-

gebied van verzuim: het VBW

de kans geeft om zichzelf te ontwikkelen.

het formulier erbij te pakken die VBW voor

dan wilde ik het meteen goed doen. Zo

schadeverzekering, dat helemaal is toege-

ZorgPortaal. Je hebt één vast

Zo’n traject kan maanden duren.’

je heeft samengesteld. Je vindt ze op vbw.

kwam ik uit bij het VBW ZorgPortaal.

spitst op de bloemist. Pluspunt is boven-

aanspreekpunt voor arbo- en

Qua premie kwam deze goed uit de

dien dat ik nu extra dekking heb, maar qua

verzuimbegeleiding, loondoorbe-

Maar ik wil niemand ontslaan. Ik kan dus

offertevergelijking en het gemak van alles

premie goedkoper uit ben dan voorheen.’

taling, re-integratie en WIA. En de

dat jaargesprek wel skippen?

Hoe kritisch moet je zijn in zo’n gesprek?

Dat risico werd me te groot. Het was dus

ondersteuningsmogelijkheden.'

nu/personeel/jaargesprekken.’

premie van het VBW ZorgPortaal

‘Dat zou ik afraden. Dossieropbouw is

‘Wees niet te terughoudend. Vind je dat

Eén contactpersoon

is gegarandeerd lager dan die van

niet alleen belangrijk met het oog op

lastig? Besef dat een kritische beoordeling

Alle zorgen uit handen

Polisvoorwaarden doorspitten

vergelijkbare pakketten.

(mogelijke) conflicten. Ieder mens wil

niet bedoeld is om iemand te kleineren,

Het VBW ZorgPortaal dekt

of verzekeraars vergelijken; veel

ten diepste een stukje waardering of

maar om iemand te helpen in zijn of haar

namelijk niet alleen de kosten van

ondernemers besteden hun tijd liever

Wil je meer weten of overstappen

erkenning. Dat geef je als het goed is

ontwikkeling. Maak daarom je beoordeling

arbeidsongeschiktheid af, maar neemt

anders. Margit besloot zich echter toch

naar het VBW ZorgPortaal? Kijk

regelmatig tijdens het werk, maar het

zo concreet mogelijk. Dat iemand beter moet

ook veel administratie uit handen. Als

goed in te lezen en dus is ze nu aardig op

dan op www.vbwzorgportaal.nl of

is ook goed om het één keer per jaar

omgaan met klanten? Dat zegt niets. Maak

Philip Vijfhuize is bedrijfsadviseur.

specifiek en meetbaar wat je precies verwacht.’

Hij staat regelmatig bloemisten bij

onder één dak sprak me aan.’
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Voer jij nooit jaargesprekken met je medewerkers? Dan wordt het hoog tijd om
daarmee te beginnen. Bedrijfsadviseur Philip Vijfhuize legt uit waarom het zo
belangrijk is en waar je op moet letten.

neem contact op met VBW Risk.

op papier vast te leggen. Zeker met het

een medewerker arbeidsongeschikt

de hoogte. ‘Als ik toch vragen heb, is het

wordt, komt er veel op je af, weet Margit

fijn dat ik nu één contactpersoon heb die

inmiddels. Je moet regelmatig gesprekken

mij verder kan helpen. Mocht er weer een

Bel naar 030 - 2848610 of mail

Bovendien is het een kans voor jou als

Nog meer tips?

voeren, kijken of er aangepast werk is voor

werknemer ziek worden, dan weet ik nu dat

naar risk@vbw.nu.

ondernemer.’

‘Let op de juiste functieomschrijving.

je medewerker en overal verslagen van

het goed geregeld is via het ZorgPortaal.’

Bloemist

oog op doorgroei of salarisontwikkeling.

Gebruik daarvoor de indeling die de cao

op diverse vlakken. Van financiële
begeleiding, het aanvragen van een
BBZ-lening tot (complexe)
personeelskwesties.
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Behoud de veilingklok
met fysiek product!
Op vele manieren en momenten heeft
VBW namens bloemisten bij Royal
FloraHolland aangegeven dat het voor
de bloemist en de totale sierteeltmarkt van groot belang is dat de
veilingklok met fysiek product behouden blijft. In de hectiek van de laatste
weken, waarin de bloemistenklok
gesloten is en kopers andere inkoopvormen (moeten) kiezen, waarin ook
kwekers zich gaan roeren om de
verschillende fysieke klokken toch
niet te gaan sluiten, doet VBW nogmaals aan Royal FloraHolland een
dringende oproep om de veilingklok
met fysiek product niet te sluiten. Niet
op korte termijn, maar ook niet op
lange termijn!

Marco Maasse, directeur VBW.

Martin Groen, bestuurslid VBW, winkel
in Workum en internationaal freelancer,
klokkoper in Eelde.

We hebben een aantal vragen

Tevens, en dat is ook niet het minst be-

voor de consument hebben we alle dagen

onhoudbare positie. Het alternatief in de

langrijke, kunnen innovaties via de fysieke

te maken met ontwikkelingen, klanten-

exportklok van Naaldwijk is echter niet

klok prima in de markt worden getest.

wensen, nieuwe kansen. En voor die

altijd even bruikbaar voor de bloemist. Er

Kwekers kunnen kleinschalig nieuwe

klantenwensen en veranderend koopge-

is een mooi assortiment, de doorloop- en

producten zo introduceren en uittesten,

drag is het zeer wenselijk om een inkoop-

verdeeltijden zijn lang en de kosten inmid-

voordat de grote 'uitrol' gaat plaatsvinden.

systeem te hebben, dat maximaal zorgt

dels fors hoger. Bovendien ligt het in de

voor flexibiliteit, dagelijks kunnen inspelen

lijn van de plannen van RFH om ook deze

En wat misschien wel het allerbelang-

op klantenwensen. Dat wil overigens niet

klokken en de fysieke klokken in Aalsmeer

rijkste is: sierteelt is emotie. Sierteelt

zeggen dat we tegen digitalisering zijn.

te sluiten. Rijnsburg en Eelde blijven
dan wel open, maar is daar het juiste

verkopen en inkopen moet ook emotie
blijven. De veiling met fysiek product

Onze klanten komen ook met digitale

assortiment en welke garantie hebben

speelt optimaal in op die emotie. Zonder

vragen en wensen. Telkens blijkt echter

we dat deze klokken ook fysieke product-

emotie gaat het hart eruit en gaat het hard

wel dat alleen digitaal (nu) niet de vorm

klokken blijven? Daarnaast is uiteraard

achteruit. Funest voor de bloemist en ook

is om de markt te bedienen. Zeker niet

ook Plantion vanwege locatie en/of

voor de kweker, zeker op lange termijn.'

aan de verkoopkant, maar ook niet aan

assortiment een prima alternatief.'

voorgelegd aan: Jan Poels en Martin

de inkoopkant. We kunnen ons zeker

Groen (beiden bestuurslid VBW), Pieter

Wat is jullie grootste angst?

voorstellen dat de commodities in sierteelt

Hoe zouden jullie het willen hebben in

Straathof (bloemist in Leiderdorp en Den

'Onze grootste angst is dat de emotie uit

prima digitaal kunnen, maar behoud

de toekomst?

Haag) en Marco Maasse (directeur VBW).

het product en de handel gaat. En dat we

wel, in welke vorm dan ook, die fysieke

'Allereerst willen we een klantgerichte

daardoor ook geen goede boodschap naar

ontmoeting- en inspiratieplaats, die we

veilingorganisatie, die ook daadwerkelijk

Waarom hechten jullie zo’n grote

onze klanten en geen goed bedrijfsmodel

nu veilingklok noemen. Digitalisering is

luistert wat klanten willen. Ook kleine

waarde aan de fysieke klok?

in de toekomst kunnen realiseren. Daar-

nodig, maar is niet dé oplossing. Waarbij

klanten. Daarbij willen we een dagelijks

'Allereerst blijkt dat kopen op de klok (fy-

mee gaat de markt naar de knoppen. Als

opgemerkt dat er in de consumenten-

kloksysteem met fysiek aanwezig

we met een schuin oog kijken naar onze

markt overigens weer een tendens is

product met een op de bloemist gericht

collega’s in de AGF (aardappelen-groente-

naar opening van fysieke merkwinkels

assortiment snijbloemen en planten,

fruit), dan zien we toch wel een aantal

(Coolblue, Nike, Zalando enz.). Digitaal is

onderscheidend op gebied van kwaliteit

parallellen waar we zeer beducht voor zijn

dus niet de oplossing, hooguit een goed

(seizoen, niches). Bij voorkeur met goede

en die we eigenlijk niet willen meemaken.

hulpmiddel.'

en directe contacten met de kwekers, om

siek, KOA) voor bloemisten een belangrijke
factor is voor een goede bedrijfsvoering.
Middels klokkopen wordt een gezonde bruto
marge gerealiseerd, die via andere kanalen

Pieter Straathof, lid klokkopersoverleg
VBW, 2 winkels (Leiderdorp en Den
Haag), klokkoper in Aalsmeer (planten)
en Rijnsburg (bloemen), lid van
locatiecommissie Rijnsburg.

Jan Poels, bestuurslid VBW, 2 winkels in
Gouda, klokkoper op de Bloemistenklok
in Naaldwijk en inmiddels op de
exportklok in Naaldwijk.

niet zo gemakkelijk te realiseren is.

Overigens staan we hier niet alleen in, ook
Daarnaast, en dat is met name bij de

hebberig en enthousiast maakt en wie

en kwaliteitszorg. De sierteeltketen blinkt

kwekers vragen zich in toenemende mate

RFH heeft dan wel de bloemistenklok

veilingklok met fysiek product het geval,

enthousiast is over een product verkoopt

niet uit in transparante productinformatie.

af of het wel verstandig is om zo rigoureus

gesloten, maar er zijn toch

zorgt het fysieke product bij het veilproces

het hoe dan ook.

En digitale informatie is nu ook niet de

en snel dergelijke besluiten te nemen.'

alternatieven?

Algemene producten kunnen prima

'Het klopt dat de bloemistenklok in

digitaal worden aangeboden (onder vaste

oplossing. Bij de plantenklok is zelfs

voor ongekende positieve krachten. Klanten
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samen te werken aan optimale kwaliteit,
goede marktinformatie en promotie.

worden geïnspireerd en gestimuleerd tot

Ook is kwaliteitszorg een belangrijk

in meer dan 50% van de gevallen de

Zijn bloemisten dan tegen vooruitgang

Naaldwijk inmiddels gesloten is. Dat is

gegarandeerde kwaliteit van kwekers). Op

aankopen die op digitale wijze in die vorm

goed bij fysieke producten bij de klok. De

productinformatie (foto’s/informatie) fout.

en digitalisering?

ook wel begrijpelijk. Met de concurrentie

grond hiervan zou een groeimodel naar

niet worden gerealiseerd. Het is al zo vaak

mogelijkheid van het schouwen draagt bij

Het fysiek beleven van kwaliteit is nog

'Bloemisten zijn zeker niet tegen voor-

van een veel breder assortiment van de

de toekomst naar meer digitaal zeker

gebleken dat deze 'fysieke etalage' klanten

aan de noodzakelijke kwaliteitsbeleving

steeds essentieel.

uitgang, integendeel. Als laatste schakel

exportklokken was het ook een moeilijke,

bespreekbaar en mogelijk zijn.'

Bloemist
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VBW Ledendag 2017
in het teken van de klant

Annelieke Leijstra,
relatiebeheerder
VBW
Ik spreek regelmatig bloemisten die al jaren dubben over de

Wat wil de consument van bloemen en planten anno
2017? En hoe kan jij daar als bloemist optimaal op
inspringen? Dat ontdek je tijdens de VBW Ledendag
op woensdag 8 november in Aalsmeer.

formule, indeling, styling of locatie van hun winkel. Uiteindelijk
blijft er vaak veel bij het oude. Simpelweg omdat ze niet goed
weten hoe het anders moet.
Gelukkig heb ik nu een extra wapen voor deze bloemisten:

Op het programma staat een bezoek aan Our World of

STAP! STAP bestaat uit grondige analyses van jouw markt en

Plants, waar Waterdrinker je de nieuwste plantentrends

doelgroep, je cijfers, je winkelformule en de manier waarop je

presenteert en je inspireert om meer te halen uit deze

met klanten omgaat. Aan de hand van die analyses maken we

upcoming productgroep voor bloemisten. Ook brengen

samen een plan: hoe kun jij meer rendement uit je winkel halen

we een bezoek aan de TradeFair. Tot slot bezoeken we

en wat is daarvoor nodig?

op veler verzoek een kweker. Wie dat is? Dat blijft nog
De meeste bloemisten reageren enthousiast op STAP, maar er

even een verrassing! In de avond is er nog gelegenheid om
het Cultra Event te bezoeken, waar o.a. de finale van de

ALV

zijn ook ondernemers die twijfelen. Daar heb ik begrip voor.

VBW Flowercup op het programma staat.

Tijdens de VBW Ledendag staat ook de jaarlijkse

Het is ook best wat om iemand mee te laten kijken achter de

ledenvergadering (ALV) van VBW op de agenda. Hét moment

schermen van jouw bedrijf. Maar we doen dit maar één doel:

om mee te denken en te praten over de koers van VBW.

zorgen dat het (nog) beter gaat in jouw bedrijf! .

Aan bod komen een terugblik op 2016, de financiën van
VBW en de verkiezing van nieuwe leden voor de VBW-

En ja, de uitkomsten kunnen best confronterend zijn. Misschien

ledenraad. De kandidaten en agenda vind je binnenkort op

kom je er achter dat je dingen beter anders kan aanpakken dan

www.vbw.nu/alv.

je nu doet. De keuze is aan jou. Maar met STAP weet je in ieder
geval waar je kansen liggen.

Aanmelden
Zo doe je in korte tijd volop ideeën op die je kunt toepassen

Het is dat ik een aantal jaren geleden gekozen heb om de deuren

in jouw winkel. Uiteraard is er tijdens de dag ook veel

van mijn winkel te sluiten en een nieuwe weg in te slaan. Maar

ruimte om te netwerken en ervaringen uit te wisselen.

anders wist ik het wel! Ik zou meteen meedoen. Als je zelf een

Reserveer 8 november dus in je agenda. Deelname is

marktanalyse, financiële scan, mysteryshopper, adviesrapport

gratis. Het is wel belangrijk dat je jezelf aanmeldt.

en actieplan moet betalen, ben je duizenden euro’s verder.

Dat kan binnenkort via www.vbw.nu/alv.

Nu krijg je zo’n waardevol programma als onderdeel van het
lidmaatschap aangeboden.
Ga er dus voor. Dan voorkom je dat je straks moet zeggen:
had ik maar…
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VBW
deelt uit!
Ruim € 1300,cadeau

Heb jij de VBW
Waardecheques
al verzilverd?

‘De klant belonen terwijl ik geld bespaar!’
Marieke ten Elshof van Björn & Marieke's Bloembinderij

In een authentieke zijstraat van

voedingszakjes. Het is superhandig en

VBW staat voor de bloemist.

centrum Eibergen vind je Björn

je kunt de klant wat extra’s bieden. Dat

Maar zo voelt dat ook echt.’

& Marieke’s Bloembinderij. Ze

vind ik eigenlijk het leukste. Dat je de

profileren zich als dé bloemist

klant kunt belonen voor het klant zijn.

voor creatieve bloemstukken in het

Tegelijkertijd stimuleer je gelijk ook de

midden-hoge segment. ‘Of het nu

verkoop. Een win-winsituatie!’

gaat om bloemwerk voor een bruiloft,

Niet? Dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Althans, dat vindt
Marieke ten Elshof van Björn & Marieke’s Bloembinderij te Eibergen.
Zij en Ronald Rijkers van Bloem & Zo in Gemert vertellen over hun
ervaringen met de VBW Waardecheques.

begrafenis of zomaar. Wij willen

Dief van je eigen portemonnee

de klant altijd wat extra’s bieden,

Waarom Marieke de waardecheques

bloemstukken van hoge kwaliteit.

gebruikt? ‘Je bent een dief van je eigen

Die worden samengesteld door ons

portemonnee als je het niet doet’,

team van specialisten of aangepast

vertelt ze. ‘Je kunt op enorm

op de wensen van de klant’, vertelt

veel kosten besparen met de

eigenaresse Marieke.

kortingsacties. Zoals met de VBWTankpas. Wij bezorgen veel, dus voor

‘Gemakkelijk inhaken op landelijke campagnes’
Ronald Rijkers van Bloem & Zo, Gemert

Klant belonen

ons is extra korting op de brandstof

Om klanten te binden aan de

perfect. Na het ontvangen van het

winkel, gebruikt Marieke de

waardechequespakket heb ik dan

waardecheques van VBW. ‘De Mijn

ook direct het aanvraagformulier

Bloemist-promotiepakketten gebruik

ingevuld en opgestuurd. Op de

Ronald is een echte expert als het

Bloemist-promotiepakketten. ‘Waarom?

hem nu in veel woonbladen terug.

ik echt al jaren. Maar ik gebruik

volgende factuur was het bedrag

om de VBW Waardecheques gaat.

Omdat je dan heel gemakkelijk kunt

Klanten vonden hem zo leuk, dat ze

bijvoorbeeld ook de VBW-Tankpas en

direct in vermindering gebracht!

‘Iedere keer dat ze binnenkomen,

inhaken op de Mijn Bloemist-campagnes

ervoor terug komen.

de Mijn Bloemist Floralife Express-

Dat is toch super?

ga ik er even goed voor zitten en

zoals de Pioenweken en de Tulpenweken.

vul ik alles in. Persoonlijk kies ik

Als bloemist surf je mee op de media-

De waardecheques zijn voor mij

vooral de waardecheques die te

aandacht die zo’n campagne krijgt. Je

ook een ideale manier om dingen

maken hebben met producten. Zo

hoeft alleen nog maar te zorgen dat

uit te proberen, zonder dat het je

heb ik zelf het OASIS ‘Swiss Style’

je voldoende inkoopt en de rest gaat

direct geld kost. Zo heb ik de Mijn

bloemistenzakmes aangevraagd en

bijna vanzelf. Het leuke is dat mensen

Bloemist Floralife® Express-voeding

het jaarabonnement op De Pook. Voor

er echt voor terugkomen. Neem de

uitgeprobeerd. Die blijkt beter te zijn

de klanten heb ik de Mijn Bloemist-

pannenkoekplant (Pilea Peperomioides)

dan de meststof die we gebruikten.

uitdeelmagazines liggen. Die

die in de Plant-Promotie-Kit zat. Zelf zou

Dat is toch handig?’

gebruiken we ook om cadeaubonnen

ik die nooit ingekocht hebben, maar je ziet

®

mooi mee in te pakken. Dat slaat aan,
want het geeft toch leuker weg dan
alleen een kale bon. Zodra de nieuwe
‘Mijn Bloemist’ uitkomt krijgen
klanten bovendien een mailtje,
waarna ze in de winkel komen vragen
of ‘het nieuwe blaadje’ alweer binnen
is. Dan nemen ze 9 van de 10 keer

®

Verzilver
je cheques
voor 31-12!

Overzicht VBW Waardecheques 2017

Waardecheque

Waarde

Gratis OASIS® ‘Swiss Style’ bloemistenzakmes

€ 5,00

®

Gratis Mijn Bloemist - Floralife Express vloeibare sticks + consumentenflesjes

€ 55,00

Gratis jaarabonnement De Pook

€ 68,50

4 gratis Mijn Bloemist-promotiepakketten

€ 100,00

Gratis Mijn Bloemist-uitdeelmagazines

€ 400,00

Gratis Contractencheck

€ 100,00

Gratis training ‘Klanthousiasme’ voor 2 personen

€ 190,00

Gratis diensten van VBW Online
Korting op een tankbeurt

tot € 175,00
€ 20,00

OASIS ‘Swiss Style’ bloemistenzakmes

20% korting

Mijn Bloemist Floralife® Express vloeibare sticks + consumentenflesjes

20% korting

®

ook een boeketje mee.’
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Een waardecheque die Ronald

De VBW Waardecheques 2017 worden

sowieso inlevert is die voor de Mijn

mede mogelijk gemaakt door:

Bloemist
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Groene plantencampagne biedt kansen voor bloemist
Leaflet voor op de winkelvloer
Natuurlijk komen er ook mensen in je winkel die de test nog niet gedaan
hebben. Ook daar is aan gedacht. Met behulp van een leaflet met drie
korte vragen kunnen verkoopmedewerkers in de winkel achterhalen wat
voor plantentype iemand is. Op basis van de antwoorden kunnen jouw
medewerkers nog beter adviseren bij de aankoop van kamerplanten.

Types en
bijpassende planten
1) De hippe pronkplanter
Curio Mount Everres
t

Campagnemateriaal
De Plant-Promotie-Kit bevat ook
promotiemateriaal voor de campagne.

VBW, Waterdrinker en
Bloemenbureau Holland
starten begin september
een marketingcampagne om
kamerplanten onder de aandacht
te brengen van consumenten.
De campagne draait om een
plantentest. Daarmee kunnen jouw
klanten snel ontdekken welke
kamerplanten bij hen passen.

Het gaat onder meer om posters,
plantenkaartjes en een bordje voor

Deelnemende planten

op de balie. Bloemenbureau Holland

Bij elk plantentype zijn bijpassende

promoot de plantentest via haar website

kamerplanten geselecteerd (zie kader).

Mooiwatplantendoen.nl en bijbehorende

De eerste set van deze kamerplanten krijg

social media kanalen. Dat gebeurt vanaf

je gratis als je jouw VBW Waardecheque

begin september. De campagne loopt

voor de Plant-Promotie-Kit verzilverd

vier weken.

hebt bij Waterdrinker. Extra inkopen is
uiteraard mogelijk.

Maak er een succes van
De test bestaat uit drie tot vijf vragen, over

Rhipsalis

Doel van de campagne is het vergroten van
het aantal plantenfans en het stimuleren

onder meer stijl, smaak en kennis over de

van de groene kamerplantenverkoop bij

verzorging van planten en knipoogt naar

deelnemende bloemisten. Hoe maak je

online datingtesten. Kies niet op uiterlijk

van de campagne een succes? ‘Maak

is de boodschap, maar vind de ‘botanische

een hoekje in je winkel waar de planten

ware’ en ga voor een echte plantenmatch!

uit de test bij elkaar staan en gebruik

Uit de test rolt een plantentype: de hippe

de promotiematerialen in je winkel en

pronkplanter, de oeps-hij-moest-water-

verwijs er naar op social media. Zo creëer

type, de gezond groen-type of de

je herkenning bij de consument’, tipt

groene stekker.

Ivo van Orden, marketingmanager van
Bloemenbureau Holland.
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Iemand met een trendy interieur die planten ziet als
woonaccessoires waar je indruk mee maakt. Bijpassende
planten: De Zamioculcas Raven (hippe en ijzersterke
kruidachtige plant met stoere, gevederde bladen) en de Ficus
lyrata ‘Bambino’ (ook wel tabaksbladplant of vioolplant die
snel groeit in de meest mooie vormen).

2) ‘Oeps, hij moest water’-type

Je kent ze wel: mensen die zo druk zijn dat het hanteren
van de gieter er vaak bij inschiet. Deze plantentypes kan je
de Curio ‘Mount Everest’ (van oorsprong Zuid-Afrikaanse
plant die houdt van de zon en een flinke tijd zonder water
kan) adviseren of de Rhipsalis horrida (het hippe, hangende
broertje van de cactus met stekels die verrassend genoeg
niet prikken).

3) Gezond-groentype

Dit zijn mensen die één zijn met de natuur en er een groene
lifestyle op na houden. Je doet hen een plezier met de
Dieffenbachia (een lust voor het oog met zijn groene, gele en
zelfs witte bladeren die constant de lucht in huis zuiveren),
de Codiaeum (een stoere kamerplant met warme tinten die
koolstofdioxide omzet in zuurstof) of de Dracaena (prachtig
gekleurde plant die de schadelijke stoffen in huis afbreekt).

4) De succesvolle stekker

Hobbykwekers met groene vingers die altijd aan het stekken
zijn. Voor deze planttypes is de Pilea Peperomioides een
aanrader. De pannenkoekplant is razend populair op
moment en heeft mooie ronde ronde bladeren en lange
dunne stengels.

‘Net dat extraatje om de
klant blij en bewust te
maken!’
Regina Schut van Bloem & Plant in
Musselkanaal gebruikt de PlantPromotie-Kit. ‘Ik heb de kit vorig jaar
voor het eerst geprobeerd. Je kunt er alle
kanten mee op!’, vertelt Regina. ‘Bij de
aankoop van een plant geef ik de klant
een kaart mee. Tegenwoordig vragen ze
er zelfs om. Het voelt goed om de klant
wat te geven én bewust te maken van
luchtzuivering. Mensen zijn daar toch
bewuster mee bezig. Ik ken een groep
vriendinnen die om de beurt een nieuwe
plant komt halen. Dan hebben ze bij
elkaar een nieuwe plant gezien en willen
hem dan ook. Super om mijn klanten op
deze manier wat extra’s te bieden!’

Markttrends in verkoop
van kamerplanten
• Het aantal jongeren dat kamerplanten
koopt is de laatste vijf jaar gestegen
• Mannen en vrouwen kopen even vaak
kamerplanten
• Mannen geven meer geld uit aan
kamerplanten dan vrouwen
• Er worden steeds meer duurdere
kamerplanten (> €20,-) verkocht bij
de bloemist
• Gemengde plantenbakjes zijn populair
bij de consument
• De Orchidee en de Kalanchoe zijn de
meest verkochte kamerplantensoorten
• Rood en wit zijn dominante kleuren bij
verkochte kamerplanten in de bloemist.
• Kamerplanten worden voornamelijk
gekocht voor eigen gebruik, 20% is
bestemd als cadeau
Bron: Marktbeeld Bloemen en Planten,
Royal FloraHolland

| Bloemist
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Ook online ondernemen? VBW Online helpt
Social media
Nooit meer nadenken over wat je op
Facebook zet? Laat VBW Online jouw
social media kanalen beheren.

vergroten? Facebook-campagnes helpen
hierbij. Grotere naamsbekendheid en
meetbaar resultaat.
Investering: op aanvraag vanaf € 100,-.

Je hebt een website, bent actief op social
media, maar wat levert het eigenlijk op?

Steeds meer mensen bezoeken websites

Krijg meer inzicht in hoe jouw winkel

vanaf een smartphone of tablet. Door

VBW Online

Webcasting
VBW Online Webcasting: jouw eigen
kanaal in de winkel, waarop je
vakmanschap, nieuwtjes en aanbiedingen
voorbij komen! De aandachtmagneet in
jouw winkel met een mix van foto’s, video’s

Uniek product
trekt klanten

Werk supersimpel de klantgegevens bij

Nieuw: Rapportages

Responsive Website
en/of Webshop

je website gebruiksvriendelijker.

zonder gedoe met een spaarkaart.

klantenbestand up-to-date.

ondersteuning bij campagnes.

schermformaat van het apparaat, wordt

Spaarsysteem voor klantenbinding,

terwijl je afrekent en houd zo altijd je

Investering: € 39,50 p/m, incl.

de website aan te passen aan het

Flowerpoints

en desgewenst ook social media.
Investering: € 39,50 p/m.

online presteert en wat er beter kan met
de rapportages van VBW Online.
• Analyse van de opbouw van je website
• Inzicht in wat het bereik van jouw social
media campagne is
• Leren wat goed gaat en wat beter kan
• Meten is weten
• Creëert een betere afstemming met je
doelgroep
Investering:
Website Audit € 175,- (eenmalig)
Social Monitor € 29,95 p/m

Wethouder Van de Ven (l) en Dorothea Bimbergen (r)
Investering: website € 26,- p/m incl.

Soms is normaal niet gek genoeg.
Als bloemist in een klein vestingstadje
zocht Dorothea een manier om
klanten te trekken. Met hulp van VBW
Online vond ze een onderscheidend
product waarmee ze klanten uit de
wijde regio naar haar winkel trekt.
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een klein stadje, waardoor je extra je best

hoor ik zoveel mooie verhalen van klanten.

hosting, beheer, domein, database en

moet doen om klanten te trekken. Een

De mooie kleuren maakt de mensen ook

e-mailboxen webshop € 15,- p/m extra

uniek product, iets waarvoor ze alleen bij

heel blij en het leven van mensen die zorg

incl. internetkassa (MultisafePay).

jou terecht kunnen, is een goede manier

nodig hebben kleurrijker.'

om dat te doen. Bovendien is de naam van

Nieuw: SEO / SEA

de winkel In de Roos Bloem & Cadeau, dus

Via VBW Online krijg je volgens Dorothea

E-mailings

dat maakt het extra toepasselijk.

niet alleen goede service voor je website,

E-mailnieuwsbrieven: een simpele, maar

social media, et cetera, maar ook de

doeltreffende manier om je klanten te

Het gaat om een regenboogroos. Sinds

Dorothea sloot met haar VBW Online-

persoonlijke aandacht en net dat extraatje

bereiken. 90 procent van alle gebruikers

ze deze mooie roos verkoopt, heeft

campagne slim aan op de campagne 2017

die je onderneming nodig heeft. 'Je hoeft

kijkt dagelijks in zijn mailbox. VBW Online

Dorothea al veel nieuwe klanten gezien

van de Gemeente Oss. 'Ik las daarover

ook niet alleen te brainstormen over

helpt je erbij.

in haar winkel in het Brabantse Megen.

in de krant en dacht meteen: daar moet

de social media, maar er wordt met je

Investering: vanaf € 39,50 p/m.

De roos is heel bijzonder en mensen

ik iets mee. Ik krijg maar één kans om

meegedacht en je kunt alles met een

rijden er zelfs voor om. Het idee voor de

dit product in de markt te zetten.' Ze

gerust hart uit handen geven. Dat is wat

unieke roos ontstond in een gesprek met

overhandigde de eerste rozen aan de

ik zo fijn vind. Je verdient je investering

Facebook-campagnes

Jeroen Tabbernee van VBW Online over

wethouder van Gemeente Oss en kreeg

dubbel en dwars terug. Ik kan het dan ook

Meer likes op je Facebookpagina en/of de

een klantencampagne. De winkel zit in

daardoor al snel veel exposure. 'Inmiddels

echt aanbevelen.'

betrokkenheid van je klanten bij je bedrijf

Bloemist

De meeste consumenten zoeken
eerst online voordat ze een product
of dienst aanschaffen. Het grootste
deel daarvan bekijkt bij Google alleen
de eerste pagina met zoekresultaten.
Zoekmachineoptimalisatie (SEO) zorgt
ervoor dat je website beter vindbaar is in
zoekmachines.
Investering:
Zoekmachine optimalisatie € 149,50 p/m
i.c.m. VBW Online website.
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‘De EK-koorts beg int te komen!’
Hidde op weg naar het EK

De EK-opdrachten
Red en blue list

internationale wedstrijden. Ze gaf veel tips

Volgende uitdaging is het selecteren van

over waar ik straks op moet letten tijdens

de ondergronden voor de opdrachten.

het EK.'

Samen met zijn werkgever Miranda
(Meesterlijk Geschikt) spit hij daarvoor
de oase-lijst van de EK-organisatie

Steekschuimopdracht waarbij een decoratieve bloemencake voor een
groot dessertbuffet op een bruiloft mag worden gemaakt.

overige materialen moet de komende
tijd gemaakt worden. 'Iedere deelnemer
krijgt een red list en een blue list. De red

3. Indian Summer-bruiloft

list bevat materialen die je krijgt en moet

Handgedragen bruidsboeket. Techniek, vorm en grootte zijn vrij,
voorwaarde is wel dat het boeket makkelijk te dragen is.

gebruiken, op de blue list staan materialen
die je zelf kan bestellen. Je krijgt daar
een vastgesteld budget voor. Het wachten

4. Fruit-koningin

is nu op de blue list, zodat ik een keuze

Florale lichaamsversiering. Iedere kandidaat krijgt een model toegewezen
die allemaal dezelfde jurk dragen. Techniek, vorm en grootte zijn ook bij
deze opdracht vrij.

kan gaan maken. Ondertussen ben ik zelf
natuurlijk al wel het een en ander aan het
verzamelen en drogen.'

5. Verrassingsopdracht

Van de vijf opdrachten mag Hidde alleen

Podiumopdracht voor publiek.

het bruidsboeket thuis voorbereiden. De
overige opdrachten moeten ter plekke

Verder ging Hidde samen met collega

gemaakt worden. Ziet hij al voor zich

Lotte - die hem assisteert tijdens het EK

hoe zijn creaties er straks uit gaan zien?

- langs bij Erika Oldenhof. Erika fungeert

'Nee, nog niet, al heb ik natuurlijk al wel

regelmatig als jurylid bij internationale

wat ideeën. Als ik straks de bloemen kan

wedstrijden. 'Zij heeft uitgelegd hoe de

bestellen, vormt zich dat weer verder. En

jury beoordeelt op bijvoorbeeld kleuren,

in de laatste weken als de druk erop komt,

compositie en balans. Daar ga ik natuurlijk

komen de ingevingen vanzelf. Daar hou ik

rekening mee houden.'

van. Dan ben je lekker scherp, zit je in een
De laatste keer dat een Nederlander het
EK won was in 2002. Toen ging Peter van

Hidde Klink vertegenwoordigt Nederland in september tijdens het EK
voor junioren. Hoe verloopt de voorbereiding op de wedstrijd in het
Belgische Sint-Truiden?
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Masterclass en jurytips

der Sluis in het Italiaanse Padua met de

Om zich voor te bereiden op het EK, volgde

titel aan de haal. Of Hidde die prestatie

Hidde onlangs een masterclass technieken

kan herhalen? Dat weten we halverwege

bij Hanneke Frankema. 'Ontzettend leuk.

september. Bij Hidde begint de EK-koorts

'We zijn lekker bezig', vertelt Hidde

nemen. Mag je bijvoorbeeld zelf vazen

Ze had bijvoorbeeld een leuke techniek

inmiddels goed te leven. 'Ik heb er zin in!'

aan de telefoon. 'We hebben inmiddels

meenemen of krijg je die en om wat voor

met ijsstokjes die je met draden aan

net de tweede vragenronde gehad. De

vazen gaat het dan? Dat maakt nogal wat

elkaar bevestigt en bijvoorbeeld toepast

Wil je Hidde volgen op weg naar het

vragenrondes zijn er om onduidelijkheden

uit voor wat je uiteindelijk gaat maken.'

op takken. Leuk om te zien. Bovendien

EK? Kijk dan op www.helemaalhidde.nl

heeft Hanneke zelf meegedaan aan tal van

of www.facebook.com/helemaalhidde

over de opdrachten (zie kader) weg te

Bloemist

Vrij arrangement waarin verleiding tot eten van een appel centraal staat.
De kandidaten krijgen drie bomen van 190 cm en zijn vrij in de keuze voor
technieken en materialen.

2. Als bloemen fruit ontmoeten

grondig door. Ook de keuze voor de

flow. Dat werkt voor mij het beste.'

1. De zonde van Adam en Eva

TIP!

Bezoek het EK
en ga langs bij
Fleuramour
Benieuwd wat Hidde en de andere EK-deelnemers maken? Je kunt op
17 en 18 september de creaties zelf bekijken op de wedstrijdlocaties in
Sint-Truiden. Kijk voor de mogelijkheden op www.eurofleurs2017.com.
Tip: maak er een weekje België van en bezoek ook Fleuramour. Dit
evenement vindt plaats van 22 t/m 25 september in het nabijgelegen
Bilzen. Tientallen internationale bloemisten, waaronder ook acht
Nederlanders, decoreren voor dit evenement landgoed Alden Biessen
met ruim 120.000 bloemen.

| Bloemist
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'Je leert ontzettend veel
tijdens zo’n masterclass.
Vooral over compositie en
de kleine technieken.'

‘WorldSkills is één
groot avontuur’

niet zenuwachtig. Ik geniet al enorm
werk!’ De meeste examenkandidaten

Supergaaf, want dat is namelijk niet iets

van alles wat ik heb mogen doen in de

kunnen uitrusten na het krijgen van een

wat je normaal doet. Dat kan alleen als

afgelopen maanden. Hoe gaaf is het

positieve uitslag. Maar dat geldt niet

je aan een wedstrijd zoals WorldSkills

dat ik masterclasses mocht volgen

voor Esther. Met de WorldSkills in het

meedoet. Een unieke kans!’ Tijdens

en bij bloemisten op bezoek kon voor

vooruitzicht heeft ze in de afgelopen

de voorbereidingen heeft Esther hulp

WorldSkills? Natuurlijk verheug ik mij ook

periode geen moment stil gezeten.

gekregen van haar coach Linda Eising.

enorm op de wedstrijd in Abu Dhabi. Mijn

‘Ik ben pas bij Linda langs geweest. We

ouders komen zelfs een paar dagen langs!

Goede voorbereiding

hebben video’s bekeken van vorige edities

Dat vind ik echt superleuk. Het is allemaal

Ter voorbereiding voor de WorldSkills

van WorldSkills om mij voor te bereiden.

echt een groot avontuur. Ik ben nu nog niet

heeft Esther veel gekeken, beleefd en

Ook heb ik contact gehad met Sharyn

zenuwachtig, maar dat word ik vast nog

geleerd van ervaren bloemisten. ‘Ik heb

Jager (kandidate WorldSkills 2015) over

wel. Ik laat het allemaal maar een beetje

een aantal masterclasses gevolgd’, zegt

de wedstrijd. Zij gaf mij als tip om de

op mij afkomen!’

Esther. ‘Je leert ontzettend veel tijdens

opdracht echt goed door te lezen en

zo’n masterclass. Vooral over compositie

veel vragen te stellen. Dus dat ga ik

en de kleine technieken. Daar heb ik veel

zeker doen!’

aan. Ook ben ik de afgelopen maanden
bij veel bloemisten langs geweest.

enhof
Training bij Erika Old

#TeamNederland
Esther staat er in Abu Dhabi niet alleen
voor. Vanuit Nederland wordt er een

enhof
Training bij Erika Old

heel team van 28 mbo-toppers naar
WorldSkills gestuurd. In de afgelopen

Het komt erg dichtbij. Nog maar één maand en dan gaat Esther
Weijenberg naar WorldSkills in Abu Dhabi. Dé internationale
vakwedstrijden voor mbo-leerlingen. De voorbereidingen zijn nog
in volle gang. Maar de bloemist in spé is er klaar voor.

maanden hebben de kandidaten elkaar

heeft het team onderling ook echt een

verschillende keren ontmoet. Onder meer

band opgebouwd. ‘Het contact met team

voor teambuildingsdagen en trainingen.

Nederland is super! We hebben

‘We hebben bijvoorbeeld social media-,

elkaar goed leren kennen. Dat is heel fijn.

mentale en mediatrainingen gehad om

Ik heb straks een team achter me staan

ons voor te bereiden op de wedstrijden.

waarvan ik weet dat ze me zullen steunen

We krijgen natuurlijk veel vragen vanuit

en supporten. Andersom doe ik dat

Een échte professional

gemaakt. Deze moesten we presenteren

verschillende media. Het is dan goed om

natuurlijk ook!’

‘De afgelopen maanden is er veel gebeurd’,

tijdens de expositie-avond. De avond was

te weten hoe je daarop moet reageren.

vertelt Esther. ‘Ik heb mijn diploma voor

onwijs druk, maar mijn werk was gelukkig

Die trainingen waren erg leuk. Sommige

Zenuwen?

Bloem & Styling aan het AOC Groene Welle

voldoende. Ik werd zelfs beoordeeld met

dingen zijn natuurlijk vanzelfsprekend,

Ondanks dat WorldSkills steeds dichterbij

behaald! Voor mijn examenopdracht heb ik

een voldoende/excellent! Ik ben nu officieel

maar ik dacht ook vaak: moet je daar nou

komt, is er van zenuwen bij Esther nog

een bruidsboeket met bijpassende corsage

afgestudeerd en klaar voor het echte

echt zo goed over nadenken? Inmiddels

geen sprake. Ze vertelt: ‘Ik ben nu nog

Training bij Fleurin
n Groenstyling

Bezoek Han Ferwerda
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Doe mee aan de
VBW Flowercup!

'Tijdens de voorrondes
zijn er twee extra
prijzen te winnen'

De zes beste bloemisten per voorronde
plaatsen zich voor de finale. Daarnaast
zijn er zes wildcards te verdelen. In
totaal zullen daardoor dertig deelnemers
strijden om de VBW Flowercup 2017.
De finaleronde vindt plaats tijdens de VBW
Ledendag op woensdag 8 november in
Aalsmeer.
Tijdens de voorrondes zijn er twee
extra prijzen te winnen. Krijgt jouw
arrangement de hoogste beoordeling van
het publiek? Dan ga je naar huis met de
publieksprijs, beschikbaar gesteld door

Gratis

Steekschuimkrans
van Smithers-Oasis

Smithers-Oasis. Voor aanstormend talent

Steekschuim uit de Smithers-Oasis

is er de nieuwe talentprijs, bedoeld voor

Eychenne All Black Range-serie is

de student die de hoogste jurybeoordeling

niet zomaar steekschuim. Het is een

in de wacht sleept.

unieke accessoire, ontworpen om
gezien te worden. De ondergrond

De VBW Flowercup is de jaarlijkse

wordt door Smithers-Oasis kosteloos

vakwedstrijd voor bloemisten,

beschikbaar gesteld. Je kunt met

medewerkers en studenten. Meedoen is

een voucher jouw krans afhalen bij

goed voor je ontwikkeling als bloemist.

een Alflora-vestiging naar keuze.

Je doet er bovendien volop inspiratie op
en inspireert op jouw beurt weer anderen.
Inschrijven kan tot twee weken voor de
voorronde via www.vbw.nu/flowercup.

Winnares 2016: Roxanne van Schellen

Data en locaties
Nog even en dan barst de strijd om de prestigieuze VBW Flowercup weer los.
Je kunt je nog inschrijven voor de regionale voorrondes.

Floral

Movement
2017

VBW
Flowercup

De opdracht tijdens die voorrondes?

Jouw arrangement moet minimaal

Maak een trendy arrangement op een

5 dagen houdbaar zijn en voor minimaal

nieuwe, zwarte steekschuimondergrond

50 procent bestaan uit verse plantaardige

van Smithers-Oasis (zie kader). Verwerk

materialen. De vorm en kleur van de

in dat arrangement de botanische trend

steekschuimbasis moeten bovendien

waarin tropische planten en bloemen

herkenbaar blijven en een meerwaarde

een hoofdrol spelen. Gebruik daarbij in

vormen voor het arrangement.

ieder geval de kleur spicy mosterd en de

aanmelden
op vbw.nu/
flowercup

Datum

Locatie

Plaats

Zondag 24 september

FloraZon

Venlo

Dinsdag 26 september

Pyramide

Naaldwijk

Woensdag 11 oktober

Eurofleur

Eelde

Maandag 23 oktober

Plantion

Ede

Finale woensdag 8 november

Cultra

Aalsmeer

De VBW Flowercup 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door:

alternatieve techniek ‘vouwen’.
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Vakmanschap

Nieuwe training
over steekschuim
en bloemenvoeding
Smithers-Oasis start dit najaar een
kenniscentrum. Bloemisten krijgen
samen met VBW een praktische
training. Bloemisten krijgen tips
en trucs over het gebruik van
OASIS® steekschuim en Floralife®
bloemenvoedingsproducten.

TIPS!

Floralife® 5 Steps of Fresh

1. Hygiëne. Voorkom bacteriegroei door vazen, werkoppervlakken en
werkmaterialen schoon te maken met Floralife® Cleaner.
2. Energy boost. Heel wat bloemen worden droog vervoerd. Met
Floralife® Quick Dip geeft je de bloemen de extra energie die ze nodig
hebben na het transport.
3. Hydratatie. Zorg dat je boeketten en steekschuimproducten in de
winkel voldoende voeding krijgen. Hiervoor gebruik je het beste
Floralife® Express 200 Clear.
4. Bescherming. Een boeket of arrangement wil je zo fris mogelijk
presenteren aan je klant. Floralife® Finishing Touch draagt bij aan
kleurbehoud en een langere levensduur.
5. Thuisvoeding. Geef de juiste Floralife® bloemenvoeding mee en
adviseer over het gebruik, zodat de klant zo lang mogelijk geniet van
de gekochte bloemen.

'Bij Smithers-Oasis beschikken we over
een grote hoeveelheid kennis over de
behandeling van snijbloemen en omgang
met steekschuim. Die kennis willen we
graag delen. We zijn ervan overtuigd dat
bloemisten met onze kennis namelijk
kosten kunnen besparen, duurzamer
kunnen werken en kwalitatief nog betere
producten kunnen verkopen, waardoor de
klanttevredenheid toeneemt', vertelt Chris
Martens, managing director bij SmithersOasis Benelux.

'Steekschuim moet
je langzaam vol laten
zuigen met water. Toch
zien we nog regelmatig
dat bloemisten het blok
onderdompelen'
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steekschuim moet je bijvoorbeeld langzaam

Programma

vol laten zuigen met water. Toch zien we

De bijeenkomsten duren zo’n 3 uur.

nog regelmatig dat bloemisten het blok

Per training is plek voor zo’n 12 tot 15

onderdompelen en direct verwerken. Dan

bloemisten. Aan het eind van de training

blijft een steekschuimproduct minder lang

vindt een kleine toets plaats. Bloemisten

mooi.'

die de toets halen, ontvangen een
kwaliteitscertificaat. Smithers-Oasis gaat

Ook hygiëne is een aandachtspunt tijdens

de trainingen op meerdere plekken in

de training. 'Bestek dat we gebruiken

Nederland aanbieden. 'Denk bijvoorbeeld

om te eten, stoppen we elke dag in de

aan de studieclubs van VBW, maar ook bij de

vaatwasser. Dat vinden we vanzelfsprekend.

groothandel. Aanmelden kan binnenkort via

Voorbeelden

Maar messen waarmee we bloemen

de website van VBW.

De inhoud van de trainingen is mede

snijden, worden soms niet of nauwelijks

gebaseerd op de honderden bezoeken

schoongemaakt. Terwijl op het mes zich

Deelname aan de training kost vijf euro

die Smithers-Oasis jaarlijks brengt aan

bacteriën ontwikkelen die de houdbaarheid

per persoon. Na afloop ontvang je een

bloemisten in de Benelux. 'We zien veel goed

van bloemen doen afnemen.'

kortingsbon ter waarde van vijf euro, te

gaan, maar ook tal van mogelijkheden om

besteden aan OASIS® steekschuim en

meer te halen uit onze producten. Een blok

Floralife® bloemenvoedingsproducten.
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3 workshops voor
praktijkbegeleiders

Stagiair
in jouw
winkel?
Voor bloemisten-in-opleiding is het cruciaal dat ze praktijkervaring kunnen
opdoen. Voor jou als ondernemer levert een goede stage ook veel op. VBW
stimuleert bloemisten daarom om stageplaatsen beschikbaar te stellen. Iets
voor jou? Tijdens kosteloze workshops ontdek je hoe je studenten zo goed
mogelijk begeleidt.

Workshop 2: Begeleiden
• Hoe kun je een stagiair blijvend motiveren?
• Hoe geef je instructies en feedback?
Workshop 3: Ontwikkelingsgericht beoordelen
• Hoe voer je opbouwende voortgangs- en beoordelingsgesprekken?
• Hoe stem je werkzaamheden af op de ontwikkeling van de student?
Ben jij al praktijkopleider of heb je al praktijkopleiders in dienst? Ook
dan zijn de workshops een aanrader. Ze helpen je om kennis over de
begeleiding van studenten op te frissen. Zo kun je studenten nog beter
helpen bij hun ontwikkeling en dat komt jouw bedrijf natuurlijk ook
ten goede!

Hoeveel workshops zijn er?

vast. Aanmelden kan via

Drie. De eerst gaat over matching en

www.bloemistenacademie.nu.

voorbereiding, de tweede over het
begeleiden van studenten en de derde

Ook SBB geeft workshops op meerdere

over ontwikkelingsgericht beoordelen. In

plaatsen in Nederland. Deze workshops

het kader vind je meer informatie over de

hebben een open inschrijving. Je kunt je

workshops.

aanmelden voor één van die workshops

Is het beschikbaar stellen van zo’n

van de voorwaarden voor de erkenning is

stageplaats iets voor mij?

dat je een praktijkbegeleider aanstelt die

Vind je het leuk om vakkennis door te geven?

weet wat er komt kijken bij het coachen van

Hoe lang duren de workshops?

van deze workshops zie je tijdens het

Om jonge talenten in je winkel te helpen bij

studenten. Dat leer je tijdens de workshops

Vier uur.

aanmeldproces.

hun ontwikkeling? Ze te trainen in het maken

voor praktijkbegeleiders.
Waar kan je de workshops volgen?

Door wie worden de workshops gegeven?

Wat komt er kijken bij het begeleiden

Er zijn twee mogelijkheden. Je kunt de

De workshops worden verzorgd door een

van studenten?

workshops volgen via een van de AOC’s die

ervaren workshop-leider van SBB. Dit geldt

Wat is er nodig om een stageplek aan

De vakkennis heb je als het goed is, maar

zijn aangesloten bij de Bloemistenacademie.

zowel voor de workshops van de AOC’s als

te bieden?

het begeleiden van studenten vraagt ook om

De AOC’s gaan in de workshops ook in op

de workshops met een open inschrijving van

Studenten mogen alleen stage lopen bij

andere vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan

de inhoud van de opleiding. Je wordt tijdens

SBB zelf.

een erkend leerbedrijf. De erkenning vraag

het geven van feedback of het beoordelen

deze workshops dus beter geïnformeerd

je aan bij de Samenwerkingsorganisatie

van studenten. Zulke zaken komen aan bod

over opleidingsspecifieke onderdelen. De

Wat kosten de workshops?

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Eén

tijdens de workshops.

AOC’s stellen zelf de data van de workshops

Helemaal niets!

van boeketten en verkopen van bloemen en
planten? Dan is het antwoord: ja!
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Workshop 1: Matching & Voorbereiding
• Wat mag je verwachten van een mbo-student?
• Welke afspraken kun je maken en vastleggen in een opleidingsplan?

Bloemist

via www.s-bb.nl. De locaties, data en tijden

Vraag voor 15 september
BBL-subsidie aan
Had jij in het studiejaar 2016-2017 een BBL-leerling in dienst? Dan
heb je recht op subsidie. Het bedrag kan oplopen tot € 2.700 per
praktijkleerplaats. Je kunt de subsidie nog aanvragen tot en met 15
september.
Om aanspraak te kunnen maken op een bijdrage van de overheid moet
je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
• Je bent geregistreerd als erkend leerbedrijf.
• Er is een praktijkleerovereenkomst aanwezig, ondertekend door de
leerling, school, werkgever en het kenniscentrum.
• Er is een aanwezigheidsregistratie van de leerling en administratie
van de begeleiding.
De subsidie is aan te vragen via de website van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland: www.rvo.nl. Hulp nodig bij het aanvragen
van de subsidie? Het VBW Subsidiebureau ondersteunt je graag op
basis van no cure no pay. Mail naar subsidiebureau@vbw.nu of bel met
0318 52 75 68 (keuze 7).

| Bloemist

43

EW
N

‘Onze bloemen blijven
langer
mooi’
Nu
verkrijgbaar
bij uw groothandel!
Luistert het nauw hoeveel bloemenvoeding
® je

OASIS Roma Bowls

toevoegt aan een emmer of vaas? Ja, merkte
Tim van Leipsig van Bloemsierkunst

Ideale basis voor bloemwerk, geschikt voor strakkere interieurs
Valentijn, toen hij de proef op de som nam.
Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden
'We gebruikten altijd een handpompje, maar hebben
nu die dienst doet als waterreservoir
Gietrand
sinds twee weken het doseersysteem van Floralife. De
bloemen staan er nu mooier bij in de winkel, we horen
van klanten dat boeketten langer goed blijven en zien
dat ook bij de abonnementsvazen die we elke week
terugkrijgen Het werkt fantastisch’, vertelt Tim.

Verkrijgbaar in 2 maten:

Tim en zijn partner Daniela Giaquinto runnen een

• Art. Nr. 11-00126 - 25 x 20 x 5,5 cm

bloemenwinkel in één van de luxere winkelstraten
van - 40 x 25 x 5 cm
• Art. Nr. 11-00127

Helmond. De verhuizing naar deze straat - eind vorig jaar- heeft nieuw elan gebracht en de omzet een
boost te geven. De keuze voor een Floralife-doseersysteem is een nieuwe stap vooruit, gezet vanuit de
wens om nog betere kwaliteit te bieden.
Het Floralife-doseersysteem van Smithers-Oasis

OASIS® Venezia Bowls

is geïnstalleerd aan de muur en aangesloten op de
waterleiding. De pomp voegt automatisch de juiste
hoeveelheid Floralife Express toe aan het water. ‘We

© SMITHERS-OASIS COMPANY 2013. All rights reserved.

Ideale basis voor decoratieve toepassingen, alsook
rouwwerk
verbruiken
nu wel meer Floralife Express dan voorheen,
maarworden
dat hebben we er graag voor over omdat de
Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan

Gietrand die dienst doet als waterreservoir

klanttevredenheid toeneemt. Volgende stap is dat we
heel goed gaan kijken naar de juiste waterdosering,
want daar kunnen we nog op besparen.’
Sowieso zijn Tim en zijn collega’s tegenwoordig minder
tijd kwijt. Want dankzij de Floralife Express-technologie
is het niet meer nodig om stelen af te snijden. ‘Dat gaat

Verkrijgbaar in 3 maten:
tegen je gevoel in’, lacht Tim. ‘Ik was sceptisch, maar we
• Art. Nr. 11-00122 - Ø 20 cm
zien in de praktijk dat het goed gaat!’
• Art. Nr. 11-00123 - Ø 25 cm
• Art. Nr. 11-00124 - Ø 30 cm
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