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Voorwoord

'Koester de zzp’ers'

Door een toenemende krapte op de arbeidsmarkt zetten steeds meer bloemisten ZZP'ers in. Aan de andere kant zien we het aantal ZZP'ers (zelfstandigen zonder personeel) toenemen. Graag geeft VBW via deze special inzicht in de wereld van (werken met) ZZP'ers.

Veranderende tijden en een steeds sterker toenemende krapte op de arbeidsmarkt vragen om
strategische keuzes. Eén van die keuzes kan het werken met zzp’ers zijn. In deze editie van Bloemist
lees je er alles over. Wat zijn de voor- en nadelen, hoe ervaren freelancers hun job, waar moet je aan
denken als je ze inschakelt?
Een thema dat wat mij betreft geen moment te vroeg komt. Want zzp’ers zijn belangrijk voor de
toekomst van de bloemendetailhandel. Niet alleen omdat ze bloemisten flexibiliteit bieden en met hun
frisse blik, creativiteit en vakmanschap je winkel versterken. Maar ook omdat jongeren afwisseling in
werk steeds zwaarder laten wegen in hun loopbaankeuzes. Ze willen bijvoorbeeld een paar dagen in een
winkel staan én meewerken aan events. Ook een goede werk-privébalans telt mee.
John Thijert
info@vbw.nu

Alle reden dus om zzp’ers te koesteren, met het oog op de toekomst van ons mooie vak. Daarover
gesproken: ik ben trots op de btw-actie die we samen hebben neergezet op het Binnenhof. Uiteraard
blijven we ons ook de komende tijd inzetten om de stem van bloemisten te laten horen in dit belangrijke
dossier.
Julia Bonte
Met vriendelijke groet,
John Thijert, voorzitter VBW
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8

Groot(s) vakevent op 5&6 september!

Redactieadres
Da Vincilaan 5
6716 WC Ede
Foto’s
VBW, Ron de Vries
Vormgeving
Muntz
Drukwerk
CommunicatiePartners
Productie
VBW Bloemist is een uitgave van
Vereniging Bloemist Winkeliers
www.vbw.nu
Deze Bloemist is tot stand gekomen
met steun van het Sociaal Fonds
Bloemenspeciaalzaken.

10	
VBW in actie tegen BTW-verhoging

'Kwaliteit in de
winkel en privé'
In drukke perioden een paar extra handen erbij. Of juist een dag vrij kunnen plannen omdat je weet dat de kwaliteit in je
winkel geborgd is. Het inhuren van zzp’ers heeft voordelen voor de bloemist, vertelt Julia Bonte. De onderneemster van
Bloemenmagazijn de Iris in Den Haag vertelt over haar ervaringen met freelancers.

12 'Ook een boeket van 40 euro verkoopt!'

Bijna dertig jaar geleden startte Julia Bonte haar winkel in

in de winkel komen. De samenwerking beviel goed. Inmiddels

14 Nieuwe CAO gespecialiseerde Bloemendetailhandel

Den Haag. Kwaliteit staat bij de gezellige en kleurrijke winkel al

zijn we ruim zeventien jaar verder en huur ik haar diverse dagen

vele jaren hoog in het vaandel. ‘Uit de markt-, klant- en bedrijfs-

in de week in. Vanuit mijn netwerk zijn er in de afgelopen jaren

analyses van STAP die we hebben laten uitvoeren, bleek dat we

verschillende freelancers bij gekomen.’

16 'Wat een financiële meevaller!'
17 Onverwachte verhuizing van je winkel
18 Tips voor een succesvol 2018
19 Lobbynieuws
19 'I k had er nooit zo lang mee moeten zitten'

bewuste klanten hebben, voornamelijk van het type stijlklanten
en groene klanten. Dat wil zeggen dat ze oog hebben voor kwaliteit

Het grote voordeel van een zzp'er of freelancer inhuren is dat je

en styling. Dat verwacht ik ook van de krachten die bij mij in de

wel de lusten, maar niet de lasten hebt. Zo kun je in drukke

winkel staan. Of ze nu zzp’er of vast personeel zijn.’

perioden iemand inhuren, maar ook weer (tijdelijk) afscheid van
elkaar nemen als de drukte – of een specifieke opdracht – voorbij

20	
'B
 oekhouden op een bloemistenmanier'

Freelancers

is. Een ander voordeel is dat je geen loonbelasting, vakantiegeld

21	
Zwart steekschuim

Julia heeft vrijwel continu zzp’ers in de winkel staan. ‘Die inhuur

en andere premies hoeft af te dragen aan of voor deze mede

is ooit zo gegroeid. Vanwege mijn zwangerschapsverlof was ik

werker. Zzp’ers en freelancers zijn zelf verantwoordelijk voor

op zoek naar een invaller die mij tijdelijk kon vervangen. Een

deze zaken. Ook loop je minder risico bij onder meer ziekte.

22	
Haal meer uit het VBW-lidmaatschap!
23 Heb jij je AVG-beleid al op orde?

oud-studiegenoot bood zich aan, maar wilde liever niet voor vast
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Ondernemen
Fotocredit: De Pook, fotograaf Fred Roest

Praktische voordelen

praktischer maakt. Omdat we een interne verbouwing op de

Voor Julia heeft de inhuur van zzp’ers verschillende praktische

planning hebben staan, heb ik Esther gevraagd om mee te

voordelen, vertelt ze. ‘Allereerst het bewaken van de kwaliteit.

denken over hoe we de winkel en werkruimte slimmer

Ik verwacht 100 procent klantgerichtheid van mijn mensen. De

kunnen indelen.’

klant moet met een tevreden gevoel vertrekken, met een product

oproepbasis voor een aantal bloemisten. Voor hen is het handig

dat aan al mijn eisen voldoet. Sommige van mijn freelancers

Nadelen

dat ik weet hoe je medewerkers aanstuurt of uit ervaring kan

hebben in het verleden zelf een winkel gehad en voelen haarfijn

Uiteraard zitten er ook nadelen aan het inhuren van zzp’ers. Zo

meedenken over een verbouwing of marketing.’

aan hoe ze de de winkel moeten runnen. Toch zijn er ook zaken

moet je ervoor waken, wanneer je een freelancer structureel wilt

die je als ondernemer op een gegeven moment niet meer ziet.

inhuren, dat het geen verkapte werknemer is. Want in dat geval

Zorgen over of er volgende maand genoeg brood op de plank

Noem het bedrijfsblindheid. Doordat zzp’ers ook bij andere

moet je alsnog loonbelasting, premies en vakantiegeld betalen

is? Die heeft hij nog niet gehad. Opdrachten haalt Leichtenberg

bloemisten over de vloer komen, brengen ze een stukje know-

voor de freelancer en hem of haar mogelijk zelfs aannemen.

vooral binnen via zijn netwerk. ‘Ik heb nu meer rust dan toen ik

how met zich mee. Daar kun je je voordeel mee doen. Zo vind ik

nog een winkel had. Ik trok altijd veel naar me toe, was zo’n

het altijd prettig als ze kritische vragen stellen. Waarom doen

‘Sowieso is een zzp’er niet per se goedkoper dan eigen

70 tot 80 uur in de week aan het werk. Dat begon ik te voelen.

jullie dit zo en niet anders? Zo kan je elkaar inspireren.’

personeel’, vertelt Julia. ‘Persoonlijk vind ik dat je een hoge

Nu heb ik minder stress en meer tijd voor mijn gezin. Ik ga

mate van commercialiteit en zelfstandigheid van een freelancer

makkelijker op vakantie, durf ook een dag in mijn agenda te

mag verwachten. Dan vind ik het ook logisch dat diegene een

blokken voor hobby’s.’

'De klant moet met een tevreden
gevoel vertrekken, met een product
dat aan al mijn eisen voldoet.'

Geertje

hogere prijs vraagt. Al vind ik dat erg meevallen. Zorg wel dat je
goed communiceert en controleer of iemand wat je zegt ook echt

Met nieuwe tijden komen natuurlijk ook nieuwe uitdagingen.

zo opvat als je het had bedoeld.’

Als freelancer moet hij zijn agenda goed beheren. Kan die
grote opdracht in oktober er nog bij of is het slim om daar zelf

Kwaliteit

freelancers voor in te schakelen? Welke bloemist helpt hij dit

Deze open houding heeft Julia in het verleden al veel mooie

Inmiddels zou Julia niet meer zonder zzp’ers willen. ‘Ik sta

jaar met moederdag? ‘Te veel opdrachtgevers is ook niet goed,

inzichten opgeleverd. ‘Onze freelancer Esther heeft talent voor

bewust geen zes dagen meer in de winkel. De inhuur van

want dan moet je te vaak nee zeggen. En iedereen wil je

logistiek. Ze heeft goede ideeën over hoe we slimmer of efficiënter

freelancers geeft me de kwaliteit die ik zoek. In de winkel, maar

natuurlijk op de drukste momenten hebben.’

kunnen werken. Zo heeft ze bijvoorbeeld een kast in onze winkel

ook privé. Doordat ik een vrije dag kan inplannen, krijg ik weer

geplaatst waar onze abonnementenvazen in komen te staan.

ruimte in mijn hoofd voor nieuwe ideeën. Ik ben creatiever

Lekker dicht bij de werkplek, wat het schikken een stuk

geworden. Dat betaalt zich dus dubbel en dwars terug.’

Werken als freelancer
Waar de ene bloemist kiest voor de prettige zekerheid van een vaste baan, zoekt de ander het in de uitdagende ónzekerheid
van het ondernemerschap. Wat drijft deze bloemisten, en tegen welke uitdagingen en verrassingen lopen zij aan?

'Er is nog een hele wereld
buiten je winkel'

'Ik ga gemakkelijker op vakantie,
durf ook een dag in mijn agenda te
blokken voor hobby’s.'

'Verwacht niet meteen
heel veel werk'
Inspireren en enthousiasmeren. Het is naar eigen zeggen
de grote kracht van Geertje Stienstra. De Heerenveense
werkt inmiddels elf jaar als zelfstandig Floral Designer
en maakt naam in binnen- en buitenland.
Haar huidige succes is het resultaat van een decennium lang
heel hard werken, blikt ze terug. En dat is niet altijd makkelijk
geweest. Ze startte haar carrière als freelancer in combinatie
met een baan van drie dagen per week. Negen jaar geleden
zegde ze deze baan op en waagde ze de sprong in het diepe. ‘En

En dan zijn er nog de financiële en praktische aandachtspunten.

toen begon de crisis’, vertelt ze lachend. ‘Dus dat was gewaagde

Zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de pensioen-

timing. Maar stapje voor stapje heb ik mijn netwerk weten uit te

voorziening waar hij tegenaan hikt. ‘Dat is best kostbaar, maar ik

bouwen en is het aantal opdrachten gegroeid.’ Wat haar onder-

wil dat volgend jaar toch echt goed gaan regelen.’

scheidt? ‘Nieuwe dingen bedenken. Dat is mijn kracht. Origineel,
innovatief en bijzonder bloemwerk maken. En de constante drive

Maar eerlijk is eerlijk: de plusjes tellen voor Leichtenberg veel

om te vernieuwen en steeds weer technieken en vormen te

zwaarder. ‘De afwisseling en variatie in werk vind ik heerlijk.

bedenken, en materialen anders dan gebruikelijk te combineren.’

Je maakt gewoon meer mee als freelancer. Er is nog een hele
wereld buiten je winkel!’

Spijt dat ze als zzp’er aan de slag is gegaan, heeft ze nooit gehad.
De voordelen zijn dan ook groot. ‘Je bent eigen baas, het is goed te
combineren met een gezin en het is super afwisselend. Als ik op

Als ik nog wat wil, dan moet ik het nu doen. Die gedachte
ging steeds vaker door het hoofd van Chris Leichtenberg
(47). En dus verkocht hij in 2016 zijn bloemenzaak Hortus
Flora in Maassluis en ging hij verder als freelance
bloemist en erkend bloemsierkunstenaar.

Chris
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Bloemist

één plek werk, komen de muren op me af. Nu ben ik elke keer op

Korting op VBW-lidmaatschap
voor ZZP’ers

een andere locatie en ontmoet ik steeds nieuwe mensen. Daar krijg
ik energie van!’ Tips voor collega’s die erover nadenken hetzelfde
te doen? ‘Verwacht niet dat je meteen veel werk hebt. Zorg dat je er
eerst een baantje naast hebt en bouw je netwerk langzaam op.

VBW biedt ZZP’ers een korting op de jaarcontributie

Doe mee met wedstrijden, laat je gezicht zien op de juiste plekken,

Een beslissing waar hij nog geen dag spijt van heeft gehad.

van € 150 (ex. BTW). Bekijk de details op

doe zoveel mogelijk werkervaring op en maak zorgvuldig werk van

‘Ik ben niet meer gebonden aan winkeltijden, kan zo vaak naar

www.vbw.nu/lidworden

je cv. En leer om te gaan met de onzekerheid van een lege agenda.

het buitenland voor opdrachten als ik wil. Daarnaast werk ik op

Want dat hoort er, zeker in de beginfase, nou eenmaal bij.’
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Ondernemen

Werkenbijdebloemist.nl:

Vacaturebank voor
bloemisten en ZZP’ers!

Het inzetten van ZZP'ers:

waar moet je rekening
mee houden?
Het wordt steeds moeilijker om aan een vaste baan te
komen. Velen kiezen er dan ook voor om als zelfstandige
zonder personeel aan de slag te gaan. Ook in de bloemenbranche is er vraag naar zzp’ers omdat het voordelen kan opleveren. Er wordt een overeenkomst van
opdracht gesloten, waarbij de zzp’er de opdrachtnemer
is en de andere partij is de opdrachtgever. Beide partijen
moeten zich echter bewust zijn van juridische valkuilen.

Partijen versus belastingdienst
Op dit moment bevat de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) regels voor zowel de opdrachtgever en de
opdrachtnemer. De belastingdienst controleert en kan zich op
het standpunt stellen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit kan voor zowel opdrachtgever en opdrachtnemer het
gevolg hebben dat ze aangesproken worden op betaling van een
naheffing of een boete. Om er zeker van te zijn dat de overeenkomst deze risico’s zo veel mogelijk dekt, kan gebruik gemaakt

Opdrachtnemer versus opdrachtgever

worden van een modelovereenkomst, beschikbaar gesteld door

Stel: een zzp’er en een opdrachtgever sluiten een overeenkomst

de belastingdienst.

van opdracht en na tien jaar samenwerken zegt de

Voor bloemisten die op zoek zijn naar medewerkers en
voor medewerkers die op zoek zijn naar een baan, heeft
VBW de Vacaturebank ontwikkeld (werkenbijdebloemist.nl).
Onlangs heeft de Vacaturebank een facelift ondergaan.
Met name de gebruiksvriendelijkheid is fors verbeterd.
Daarnaast worden ‘oude’ vacatures en CV’s vanaf heden
automatisch verwijderd

Het is gebleken dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de

Een rechter zal gaan onderzoeken of er sprake is van een

huidige praktijk voor opdrachtgevers en zzp’ers. Daarom is de

verkapte arbeidsovereenkomst en of de zzp’er een vergoeding

opschorting van de handhaving van de wet DBA (behalve bij

Ook werkgevers kunnen via Werkenbijdebloemist.nl gratis en

toekomt. De elementen arbeid, loon en gezag spelen daarbij

kwaadwillendheid) verlengd tot in ieder geval 1 januari 2020.

op een makkelijke manier een nieuwe kracht vinden. Zij kunnen

een rol. Er wordt gekeken naar hoe in de praktijk daar invulling

Verder is het kabinet bezig om het begrip ‘gezagsrelatie’ duide-

een vaca-ture of stageplek plaatsen die zichtbaar wordt voor

aan wordt gegeven. Wat zijn de werkzaamheden van de zzp’er

lijk te krijgen.

geïnteresseerden. Daarnaast kunnen bloemisten de cv’s en

en kunnen ze ook verricht worden door andere werknemers?

persoonlijke pagina’s van werkzoekenden en ZZP’ers bekijken

Hoe factureert een zzp’er en hoe afhankelijk is de zzp’er qua

Al het voorgaande hoeft je er niet van te weerhouden een over-

en geschikte kandidaten uitnodigen. Dit vergroot de kans dat een

inkomen van de opdrachtgever? Heeft de opdrachtgever gezag

eenkomst van opdracht te sluiten. Gebruik een modelovereen-

werkgever een passende mede-werker vindt.

over de zzp’er?Als deze vragen met ja worden beantwoord, kan

komst van de belastingdienst, te downloaden op de website van

de rechter oordelen dat de zzp’er dezelfde rechten heeft als een

VBW. Zorg dat in de overeenkomst ook duidelijk naar voren komt

werknemer en de vordering toewijzen.

wat de bedoeling is en dat de praktijk daar op aansluit. Maak

te presenteren aan toekomstige werkgevers. Medewerkers,

Wil je weten hoe het werkt?

maar ook ZZP’ers kunnen hiervan gratis gebruik maken. Op een

Kijk op www.werkenbijdebloemist.nl en maak snel

Maar niet alleen bij beëindiging loopt de opdrachtgever risico’s.

persoonlijke pagina kun je informatie over jezelf en je wensen

je persoonlijke profiel aan.

Ook als de zzp’er ziek wordt of een arbeidsongeval overkomt.

onder meer goede afspraken over de duur, de opzegging en de
beëindiging.

voor een nieuwe (tijdelijke) baan vermelden. Voor werkzoekenden

Ook dan de zzp’er van mening zijn dat er sprake is van een

Voor vragen over dit onderwerp of andere juridische kwesties

is bovendien een ruim palet aan (tijdelijke) vacatures te vinden.

arbeidsovereenkomst en dat er recht bestaat op doorbetaling

kunt u terecht bij VBW Juridische Dienst: 0318-527568

tijdens ziekte of op schadevergoeding.

(bereikbaar: 08:30 – 13:00 uur) of een e-mail sturen naar

Je kan zoeken op o.a. functie en standplaats.
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Beweging in de wetgeving

opzegging en stelt recht te hebben op een ‘schade’vergoeding.

Voor werkgevers

Voor werkzoekenden en ZZP’ers
Werkenbijdebloemist.nl biedt werkzoekenden de kans om zich

opdrachtgever de overeenkomst op. De zzp’er is niet blij met de

Bloemist

Werkenbijdebloemist.nl is ontwikkeld
met steun van:

juridisch@vbw.nu.

| Bloemist
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Vakmanschap

Florall Inspiration:

Finales NK en
VBW Flowercup

Demonstratie
wereldkampioen
Alex Choi

Groot(s) vakevent op
5&6 september!

Voor het eerst sinds jaren organiseert VBW weer een
landelijk vakevent: Florall Inspiration! Het event vindt
plaats op 5 en 6 september De Basiliek in Veenendaal.
Dit event brengt alles op vakmatig vlak samen:
inspiratie, trends, gezelligheid en is dan ook een
must voor iedere (toekomstige) vakman.

Programma Floral inspiration 2018
Vakdag Woensdag 5 september

Vakdag en onderwijsdag
Het programma kent een vakdag en een onderwijsdag. Woensdag

15.00 uur	Zaal open om diverse
arrangementen te bekijken en

5 september staat in het tegen van het vak en donderdag

workshops te volgen

6 september is gericht op het vakonderwijs. Tijdens beide dagen
is er een aaneenschakeling van hoogtepunten. Zo vindt tijdens

17.00 - 18.00 uur

NK-opdracht 5

de vakdag onder andere de finale van het NK Bloemsierkunst

17.00 - 20.00 uur

Broodjes en workshops

2018 plaats, is er de finale van de prestigieuze vakwedstrijd VBW

20.00 - 22.00 uur	Podiumprogramma:

Flowercup 2018, kun je deelnemen aan workshops van Skills-

Met als hoofdact demo van

kampioene Esther Weijenberg en het VBW Inspiratieteam en zijn

wereldkampioen Alex Choi

er heuse trendpresentaties te bekijken. Uiteraard is er volop ruimte

22.00 uur	Prijsuitreiking VBW Flowercup
en prijsuitreiking NK

om onder het genot van een hapje en drankje collega’s te spreken.
22.30 uur

'Beide dagen is er een aaneenschakeling van hoogtepunten.'

Naborrel

Onderwijsdag Donderdag 6 september
09.00 uur	Start programma met
doorlopende workshops

Netwerken

VBW Studentencup 2018

Tijdens de onderwijsdag vindt er de VBW Studentencup 2018 plaats

10.00 - 11.30 uur

waar studenten van diverse AOC’s laten zien wat ze in huis hebben.

11.30 - 13.00 uur	Demo Alex Choi

Bovendien zijn er opnieuw workshops van Esther Weijenberg

13.00 - 14.00 uur	Symposium 'Bloemist van

en het VBW Inspiratieteam en vindt een mini-symposium plaats

de toekomst'

over de toekomst van het vak. De ideale gelegenheid voor

14.30 - 16.00 uur	Demo Alex Choi

studenten en docenten om inspiratie op te doen!

16.30 - 17.00 uur	Prijsuitreiking VBW
Studentencup 2018

Hoofdact: Alex Choi
Met trots kunnen we melden dat op beide

Gratis toegang; meld je aan!

dagen de hoofdact een demonstratie van
wereldkampioen Alex Choi zal zijn! Alex komt

Kom ook naar Florall Inspiration, de toegang voor

uit Zuid-Korea en heeft zich in 2015 op het

jou en je medewerkers is gratis! Aanmelden kan via

Fleurop/Interflora-kampioenschap gekroond

www.vbw.nu/vakevent

tot wereldkampioen.

Florall Inspiration wordt mede mogelijk gemaakt door:

Workshops
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Ondernemen
Met de voorgenomen BTW-verhoging van 6 naar 9%
worden bloemen straks een stuk duurder. Met als gevolg
minder omzet, vooral bij consumenten met een beperkte
portemonnee. De verwachting is dat een deel van de
bloemisten het moeilijk krijgt door een BTW-verhoging.
Recent onderzoek toont zelfs aan dat naar verwachting
15% zijn deuren moet sluiten. Dit wil VBW kost wat kost
voorkomen en daarom voeren we actie.
‘Pluk-me-niet-boeket’
Om aandacht te vragen voor de gevolgen stond VBW op 16 mei
met een grote Pluktuin voor de ingang van de Tweede Kamer.
Voorbijgangers en politici waren hier welkom. Allereerst voor
een goed gesprek, het tekenen van de petitie tegen de btwverhoging en uiteraard om hun eigen ‘Pluk-me-niet-boeket’
samenstellen. Daarnaast werd ’s morgens het grootste

•	Daarnaast heeft de actie in Den Haag het volgende

Pluk-me-niet-boeket ter wereld over-handigd aan Isabella

opgeleverd:Volop media-aandacht, zowel radio, tv als veel

Biks (voorzitter vaste Kamercommissie EZ en Klimaat),

digitale kanalen. Publicaties in o.a. De Telegraaf, RTL Nieuws,

voorzien van het rapport met de gevolgen van een btw-

het AD, Omroep West en NPO Radio 1.

verhoging voor bloemisten.

•	Ruim 1.000 bezoekers in de Pluktuin;
•	We hebben 15 politici ontvangen in onze Pluktuin, met wie

'Een mogelijke btw-verhoging is
geen hamerstuk en zal echt een
punt van discussie worden.'

we het gesprek over de problemen van de BTW-verhoging
heb-ben gevoerd;
•	Ruim 200 winkels hadden lokale activiteiten georganiseerd;
•	Inmiddels hebben ruim 2.500 personen de petitie
Stopdebtwverhoging.nl getekend;
•	Heel veel waardering van consumenten voor deze ludieke

Resultaten

actie en instemming met ons standpunt.

Door tijdens de ludieke ‘Pluk-me-niet-actie’ aandacht te vragen
voor de voorgenomen btw-verhoging, is het belangrijkste dat we

VBW in actie
tegen BTWverhoging

wilden bereiken, gelukt: een mogelijke btw-verhoging is geen
hamerstuk en zal echt een punt van discussie worden, waarbij er
oog zal zijn voor belangen en problemen voor sectoren, regio’s
en doelgroepen. Dat wil niet zeggen dat daarmee de verhoging

Ben jij ook tegen verhoging

automatisch van tafel is, maar de deur is op een kier gezet. En

van de btw? Onderteken

dat is 100% winst! Op 6 juni heeft VBW een eerste overleg met de

dan de petitie op

staatssecretaris van Financiën (Menno Snel) gehad. In het najaar

www.stopdebtwverhoging.nl

van 2018 wordt er een besluit genomen door de regering.

Effecten verhoging
btw-tarief

Direct
- € 23,8
miljoen
(-2,4%)

De gevolgen van een
Marco Maasse (l) overhandigt het rapport met de negatieve effecten
van de BTW-verhoging aan staatssecretaris Menno Snel (Financiën).

10
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Steun de btw-actie!

eventuele btw-verhoging
zijn voor bloemisten
dramatisch:

Indirect
- € 28,6
miljoen

Direct
- 120 fte /
215 banen

Omzet
- € 52,4
miljoen

(-2,4%)

Indirect
- 140 fte /
200 banen

Werkgelegendheid
- 260 fte /
415 banen

Btwinkomsten
€ 21,3 miljoen
(46,4%)

| Bloemist
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NTANALYSE

BEDRIJFSANALYSE

MARKTANALYSE

STAP

'Ook een boeket van
40 euro verkoopt!'

KLANTANALYSE

BEDRIJFSANALYSE
MARKTANALYSE

Trek je daardoor ook nieuwe klanten naar de winkel?
‘Ja, we merken echt dat het drukker is en de winkel beter draait
de laatste weken. Bestaande klanten geven meer uit, maar we
zien ook echt nieuwe gezichten.’

Ondernemen is de juiste STAP zetten
STAP (Strategische Analyse & Plan) is het ondersteuningsprogramma van VBW dat je helpt om het

'De mysteryshopper beoordeelde
ons met een 9. Dat maakt je
wel even trots.'

rendement van je winkel te verhogen.

Het programma bestaat uit drie stappen:
1. De strategische analyse geeft je inzicht in onder
meer jouw markt, formule, winkelbeleving en
financiële cijfers.

Bij Bloem en Styling Valentijn in Sneek kon je al terecht voor het betere boeket. Maar aangemoedigd door de markt-, klanten bedrijfsanalyses van STAP durft eigenaar Arnoud de Boer nu te kiezen voor nóg exclusievere bloemen. Met resultaat!

2. Op basis daarvan kies je doelen en maak je een

Staat er binnenkort nog een ondernemerstraining
op de planning?

3. Het Bloemist Ondernemer Programma helpt

Vertel: waar staan jullie in het STAP-traject?

was het duurste boeket altijd rond de 30 euro. Nu hebben we ook

‘Zeker. We gaan nog de marketingtraining doen. Door STAP

je om die doelen te realiseren. Dit programma

‘Alle analyses zijn achter de rug. Leuk om mee te maken. De

boeketten van 40 euro staan. En dat verkopen we ook gewoon.

weten we nu beter waar onze klanten zitten. Dat was nog best

bestaat uit o.a. advies, trainingen, workshops,

mysteryshopper beoordeelde ons met een 9. Dat maakt je wel

Daar waren we dus te voorzichtig in.’

een verrassing. We dachten dat consumenten die houden van

informatie en promotionele ondersteuning.

mooie bloemen en daar best wat aan willen uitgeven, vooral in

even trots. Vooral het marktonderzoek was heel waardevol. Daar
kwam uit dat stijlklanten onze belangrijkste doelgroep zijn. We

Heb je door STAP ook keuzes aan de kostenkant gemaakt?

de nieuwere woonwijken zouden wonen. Niet dus. Ze komen juist

Stap 1 en 2 zijn onderdeel van je VBW-lidmaatschap

zijn nog bewuster gaan inkopen voor dat type klant. Ik haal nu

‘Zeker. Ik ging altijd naar de veiling, maar nu koop ik online in.

meer uit de oudere wijken. Volgende stap is nadenken hoe we die

en daardoor gratis. Onderdelen uit het ‘Bloemist

nog meer bijzondere bloemen in huis, een Delphinium van meer

Dat is weliswaar iets duurder, maar het scheelt me een paar

doelgroep nog beter kunnen bereiken!’

Ondernemer Programma’ bieden we waar mogelijk

dan een meter lang is geen uitzondering meer. Ik dacht altijd dat

uur tijd per dag en dat is ook geld. En ik hoef niet meer de diesel

kosteloos aan. Is dat niet haalbaar, dan gelden er

ik die niet zou verkopen, maar klanten vinden zulke bijzondere

af te rekenen voor al die ritjes van Sneek naar Eelde. Ik heb nu

gereduceerde tarieven. Nog niet aangemeld?

bloemen juist erg leuk.’

meer tijd over voor mijn gezin. Ook kan ik me meer bezighouden

Mede mogelijk gemaakt door:

met de winkel en de marketing. We hebben nieuwe raamstickers

12

Plan van Aanpak.

Heb je nu ook duurdere arrangementen in de winkel staan?

aangebracht, opvallende objecten aan de weg gezet en zijn nog

‘Ja, dat was ook één van de adviezen. Buiten het weekend om

actiever geworden op social media.’

Bloemist

Ga dan snel naar www.vbw.nu/stap

STRATEGISCHE ANALYSE & PLAN

| Bloemist
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Personeel

Nieuwe CAO
gespecialiseerde
Bloemendetailhandel

Toeslagen

extra presentatieperiodiekenruimte op basis van meer

Per 1 juli 2018 worden ook de toeslagen gewijzigd. De huidige,

stappen tot een meer en betaalbaar perspectief. Het salaris

soms lastige systematiek van toeslagen wordt vervangen door

gebouw is daarmee toekomstbestendig, maar zeker ook

een eenvoudige vorm. De toeslag voor werken op zondag

concurrerend in de detailhandel. Middels de aanpassingen

wordt 30%, deze geldt ook voor werken op Hemelvaartsdag en

van de toeslagen en de overige zaken hebben we een passend

Koningsdag. Voor overige feestdagen blijft de toeslag 100%.

totaalpakket van maatregelen voor een gezonde branche,

Het verschil in toeslagen tussen werknemers bij luchthaven-/

die ook aantrekkelijk is voor nieuwe mensen.

stationsbloemisten en overige bloemisten wordt opgeheven.
Wel dienen huidige medewerkers van stations en luchthavens

Onderhandelaarsakkoord of CAO-akkoord?

indien van toepassing hiervoor gecompenseerd te worden

AVV heeft het onderhandelaarsakkoord voorgelegd aan de

volgens de afgesproken methodiek.

medewerkers, die digitaal konden stemmen. Een overgrote
meerderheid van de medewerkers heeft ingestemd met het

Na een lang traject heeft VBW, mede namens CVAH
(branchevereniging voor o.a. de ambulante bloemisten)
met AVV (Alternatief Voor Vakbond) een nieuwe, 2-jarige
cao, gesloten, met op een aantal punten ingrijpende
wijzigingen.
Grootste veranderingen in de cao
In de nieuwe cao zijn er een aantal belangrijke afspraken voor
de toekomst gemaakt, gebaseerd op twee uitgangspunten:
de branche moet voldoende perspectief en nieuwe elan

Werk je regelmatig ’s nachts? Dan kun je met je werkgever

CAO-onderhandelaarsakkoord, waardoor dit akkoord nu een

afspreken dat een deel van je nachttoeslag in het basisuurloon

CAO-akkoord is geworden.

wordt opgenomen. De resterende nachttoeslag blijft in dat
geval minimaal 25%.

'De toeslag voor werken op
zondag wordt 30%, voor
feestdagen blijft het 100%.'

bieden, tegelijkertijd moet de nieuwe cao voor werkgevers
ook betaalbaar zijn. VBW heeft dit bereikt middels afspraken

Overige zaken

op de volgende hoofdthema’s:

Per 1 januari is een fulltime werkweek aangepast naar 38 uur

a. Salarisgebouw en beloningsontwikkeling

per week, met de kans om in overleg met de werkgever meer te

b. Toeslagen

gaan werken. Vier bovenwettelijke vakantiedagen zijn standaard

c. Overige zaken

ingepast in de loontabel en in het brutoloon. Als een medewerker
toch meer vrije dagen wil, kan hij deze in overleg “terugkopen”,

'Elk half jaar ontvangt de
medewerker een salarisverhoging
van minimaal 0,5%.'

waardoor het brutosalaris weer daalt. Binnen een fulltime
dienstverband worden twee dagen (15,2 uur) scholingsverlof
aangeboden. Parttimers hebben naar rato ook recht op dit
studieverlof, met een minimum van twee dagdelen (7,6 uur).
Een andere verandering binnen de cao is dat het buitengewoon
verlof bij het overlijden van een (aangehuwd) kind uitgebreid

Salarisgebouw en beloningsontwikkeling

wordt tot een maximum van zes werkdagen.

De belangrijkste veranderingen per 1 januari 2018 zijn het
herstructureren van het salarisgebouw met weer onderscheid
tussen de verschillende functiegroepen, een fulltime
arbeidscontract baseren op 38 uur per week en een bescheiden
loonontwikkeling, gebaseerd op de groei van het minimumloon.
Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) ontvangt de medewerker

'Het salarisgebouw is toekomstbestendig, maar zeker ook
concurrerend in de detailhandel.'

Bloemist

Vragen, advies nodig of de complete cao-tekst
nalezen? Kijk dan op www.vbw.nu/cao of neem
contact op met de CAO-Helpdesk (0318-52 75 68,
keuze 1). Daarnaast komt op de website van VBW

een salarisverhoging van een minimum 0,5% en een maximum
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Meer informatie

van 0,8%. De eerste verhoging van januari 2018 is al in de nieuwe

Conclusie

een handige rekentool beschikbaar, waarmee

loontabel verwerkt. Daarnaast is de waarde van vier boven

VBW denkt dat met deze ingrediënten er een mooie,

huidige salarissen kunnen worden omgerekend naar

wettelijke vakantiedagen in de loontabel verwerkt (en blijven er

toekomstgerichte en betaalbare cao is gesloten. Met name

nieuwe salarissen.

dus 20 vrije dagen over). Op basis van al deze aspecten is de

het salarisgebouw heeft veel tijd gekost, maar het resultaat

salaristabel weer onderscheidend en toekomstgericht.

is toekomstgericht en heeft een beperkte gemiddelde kosten-

In december 2018 ontvangen de medewerkers aanvullend een

verhoging van nog geen procent stijging. De daarnaast leiden de

eenmalige uitkering van 0,5% over het in 2018 genoten salaris.

afgesproken methodiek van halfjaarlijkse loonontwikkeling en de

| Bloemist
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Renault-deal voor VBW-leden

'Wat een financiële meevaller!'
Urenlange autoritten naar de bloemenveiling zijn voor de meeste bloemisten meer regel dan uitzondering. Dat geldt
ook voor Hector Jansen van Bloom4You. De bloemist uit Tholen rijdt al jaren in een Renault Master; een stevige auto
met veel laadruimte. Het enige dat nog ontbrak was een krachtige motor. Met de VBW-deal van Renault bracht hij daar
verandering in.

Onverwachte
verhuizing
van je winkel

VBW-relatiebeheerder Eveline van den Brink en later van Philip
Vijfhuize. Hij had ons al eerder geholpen met huurcontract
onderhandelingen, dus we hadden alle vertrouwen in zijn kunde.
Zijn belangrijkste tip: jullie mogen er niet slechter van worden,
en bedenk dat nee ook een antwoord is.’

Problemen voorkomen
Samen met Philip keken de bloemisten naar de optie van
verhuizen. ‘We zijn geen moment gedwongen om te verhuizen.
Wel was er een grote unit tegenover ons die ons aansprak, mits
we de helft konden huren. Philip hielp bij het opstellen van onze

Door de deal die VBW met Renault Nederland heeft gemaakt,

iemand die de auto voornamelijk gebruikt voor ritjes naar de

eisen en hij maakte een lijst met aanpassingen: wat kan mee

krijgen VBW-leden hoge kortingen op een Renault Kangoo, Traffic

bloemenveiling, is dat een doorn in het oog. Want ondanks de

en wat heb je nog nodig? Omdat hij veel ervaring heeft in onze

of Master bij elke Renaultdealer in de buurt. Een percentage

riante laadruimte heb ik namelijk echt wel een aanhangwagen

branche, voorzag hij problemen. Zo bleek de koelcel niet mee te

dat onderaan de streep veel verschil kan maken. Dat ervaarde

nodig.’ In plaats van 125 pk heeft Hector nu een auto met 170 pk.

kunnen en zouden we in de verbouwing een paar dagen zonder

Hector Jansen toen hij bij AutoKievit in Bergen op Zoom langs-

Dat verschil merkt hij direct. ‘Optrekken is geen enkel probleem.

zitten. Daar moest een oplossing voor komen. Het was prettig

ging en door verkoper Michael van Velden werd gewezen op de

Ik zit in no-time op de gewenste snelheid, óók bij harde

dat er iemand met je meedenkt over wat reëel is om te vragen,

kortingsactie. ‘Ik had daar zelf nooit aan gedacht’, vertelt Hector.

windstoten. Voor de ritten die ik maak is dat ideaal.’

zowel in geld als in medewerking en diensten.’

‘Terwijl het mij duizenden euro’s heeft gescheeld. Een enorme
financiële meevaller!’

Verknocht aan Renault

'Jullie mogen er niet slechter
van worden, en bedenk dat
nee ook een antwoord is.'

Naast zijn ritten naar de bloemenveiling gebruikt Hector zijn

Krachtige motor

zwarte Renault Master nu ook voor bezorging in en rondom

Hoewel zijn vorige Renault Master pas drie jaar oud was,

Tholen. In de pittoreske straatjes is de omvang van zijn bestel-

vond Hector het eind 2017 tijd voor een nieuwe wagen. Reden

wagen niet altijd even handig. Toch wil hij niet anders meer. ‘Ik

daarvoor was de motor, die naar zijn idee een stuk krachtiger

ben verknocht aan Renault’, vertelt Hector. ‘Dit is niet voor niks

kon. Hij koos opnieuw voor een Renault Master, maar deze keer

al mijn vierde op rij. De prijs/kwaliteitverhouding van Renault is

met méér pk’s. ‘De Renault Master is een fantastische wagen’,

gewoon erg goed. Je weet wat je eraan hebt en dat is prettig en

vertelt de bloemist. ‘Hij rijdt fijn, je hebt veel laadruimte en het

vertrouwd. Bovendien is er geen ander merk met zoveel laad-

is ook nog eens de zuinigste in zijn soort. Toch merkte ik in mijn

ruimte en dat is voor mij als bloemist het allerbelangrijkste.’

vorige auto dat de snelheid met harde windstoten helemaal
terugviel zodra er een aanhanger achter de wagen hing. Voor

Het zal je maar gebeuren. Slechts maanden na een
grootse verbouwing van je winkel wordt gevraagd of je
een ander pand zou willen betrekken. Edwin en Belinda
Zandboer kwamen in deze situatie terecht en lieten zich
uitgebreid adviseren door VBW en Philip Vijfhuize over
hun mogelijkheden en rechten.

Afgelopen april opende Bloemenhuis Adriënne de deuren van de
nieuwe winkel in hetzelfde winkelcentrum. De trouwe klantenkring? Die verhuisde met de bloemisten mee. ‘Deze locatie is
beslist geen stap terug. We zitten nu naast een supermarkt en
hebben nu ook aan de achterzijde van ons pand reclame en de
mogelijkheid tot laden en lossen. Bovendien hebben we met wat
aanpassingen het winkelinterieur kunnen meeverhuizen naar

Voordeel bij Renault
voor VBW-leden

Al twintig jaar is Bloemenhuis Adriënne in Bergen op Zoom een

het nieuwe pand. Dat was erg fijn, aangezien we aan dat ontwerp

bekend adres. Bloemisten Edwin en Belinda Zandboer waren meer

maandenlang gewerkt hadden.’

dan tevreden met hun locatie in winkelcentrum ‘t Kompas. ‘Onze
enige wens was een verbouwing van de winkel’, vertelt Belinda.

Het prettigst vindt Belinda dat er iemand is die als spreekbuis
fungeert in lastige onderhandelingen. ‘We hebben prima contact

Kijk voor meer informatie op www.vbw.nu/renault

Net verbouwd

met onze verhuurder en ook na lastige gesprekken wil je dat

of ga langs bij je lokale Renault-dealer. VBW-leden

En zo gebeurde in 2016. Een timmerman bouwde een maatwerk

zo houden. Het is dan erg prettig dat iemand als Philip voor je

ontvangen bij aanschaf van een nieuwe Renault:

interieur en er werd een flinke duurzaamheidsslag geslagen.

kan bemiddelen.’

‘Alles was naar wens, tot we in de zomer van 2017 de eerste
• Kangoo: 23% korting over het aankoopbedrag.*

geluiden hoorden over een grote drogist die een locatie zocht in

Benieuwd wat Philip voor jou kan betekenen?

• Trafic: 25% korting over het aankoopbedrag.*

ons winkelcentrum’, blikt Belinda terug. ‘Een grote speler die

Kijk op vijfhuize.nl of neem contact op via 06-18 55 30 65.

• Master: 26% korting over het aankoopbedrag.

*

•	Personenwagen: tot 15% korting over het
aankoopbedrag.
*

*

klanten trekt is voor een winkelcentrum altijd prettig. Toch was
het even slikken toen de drogist alle units had bekeken en ons
plekje de beste optie bleek.’

Kopen of leasen? Dat maakt niet uit. Voor iedere

Een spannende tijd voor Edwin en Belinda. ‘We gingen eerst

bloemist heeft Renault een bijpassende deal!

zelf in gesprek met de verhuurder over onze opties binnen het

Voor electrische auto's gelden andere condities.

winkelcentrum. Je bent ondernemer, dus onderhandelen ben
je wel gewend. Toch was het prettig dat we hulp kregen van

16
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Cijfers Q1 en vooruitzichten 2018

Tips voor een succesvol 2018

Lobbynieuws
Zorgen over het groene onderwijs
Goed onderwijs is curiaal voor de toekomst van de
bloemendetailhandel. Daarom heeft VBW samen met

Bloemisten hebben het eerste kwartaal beter afgesloten
dan vorig jaar. Toch zou 2018 wel eens het eerste jaar
kunnen zijn waarin de jaarlijkse omzetstijging stagneert.
Francesco de Haan van Flow Accountants legt uit hoe
dat kan.

Marketing

AOC’s de Bloemistenacademie ontwikkeld. Helaas

Francesco: ‘We zien een grote krapte op de arbeidsmarkt. Willen

dringt het aantal aanmeldingen voor het groene

we ook in de toekomst voldoende personeel kunnen vinden, dan

onderwijs steeds sneller terug. Dit zorgt voor grote

moet de beroepsgroep zich beter profileren. Dat hoeft niet lastig

zorgen bij VBW. Een andere bijkomstigheid is dat de

te zijn. Uit een Brits beroepenonderzoek bleek dat bloemisten

overheid de subsidies stopzetten. Dit houdt in dat

het gelukkigst zijn. Laten we zo’n onderzoek omarmen.

het voor de scholen een stuk moeilijker wordt om te

Al zo’n drie à vier jaar op rij boeken de klanten van Flow een

Gebruik het in je voordeel om meer jongeren voor dit mooie vak

investeren in de opleidingen. VBW komt daarom met

gemiddelde omzetgroei van zo’n 4 procent. ‘En ook het eerste

te laten kiezen. Slimme marketing is belangrijk. De huidige

het advies om de opleidingen te clusteren en in het

kwartaal van 2018 laat weer een plus zien’, vertelt Francesco.

urban jungle-trend komt immers ook uit de koker van marke

vervolg aan te bieden op 5 of 7 scholen in Nederland en

‘Toch zien we een kentering dit jaar. Reden voor de plus was de

teers. Dus door te investeren in de scholen, opleidingen en

wil samen met de scholen tot een plan komen.

vroege Pasen, maar laten we die erbuiten dan draaiden bloemis-

stagiaires, kunnen we de arbeidsmarkt weer laten floreren.’

Erkende leerbedrijven in het groene onderwijs

ten in Q1 een licht minnetje. Veroorzaakt door de koude periode
in januari en februari.’

Voorspelling omzetcijfers 2018
Die trend lijkt zich in 2018 te gaan voortzetten. Francesco: ‘Mede
door de weersextremen – het was lange tijd koud en nu juist

'Uit een Brits beroepenonderzoek
bleek dat bloemisten het
gelukkigst zijn'

In het groene onderwijs is het van belang dat studenten
praktijkervaring op doen. Op dit moment komt het te
vaak voor dat studenten in een bedrijf terecht komen
waar te weinig informatie gedeeld wordt en te weinig
expertise aanwezig is. Om studenten voldoende te

Pierre Bontje

VBW Incasso

'Ik had er nooit
zo lang mee
moeten zitten'
Wat doe je als een boeket niet wordt betaald en
wanbetalers niet reageren? Juist, dan schakel je VBW
Incasso in. Daarmee zorg je dat je krijgt waar je recht
op hebt, waarbij geldt: no cure, no pay!

laten leren en hun kennis te verbreden, stelt VBW in

weer erg warm – maar ook door de verschuiving van de feestdagen. Moederdag 2017 was de beste ooit, maar dit jaar viel het

‘Houd er wel rekening mee dat door de krapte op de arbeids-

samenwerking met de AOC’s en betrokken bloemisten

De meeste bloemisten geven onbetaalde vorderingen liever niet

te dicht op Hemelvaart wat de cijfers drukte. Allemaal factoren

markt ook de personeelskosten per uur zullen toenemen. Dit

nieuwe criteria op waar bedrijven aan moeten voldoen.

uit handen. Omdat ze bang zijn voor extra kosten of risico’s.

waardoor we niet bepaald op voorsprong staan.’ Valt 2018 nog te

kun je op twee manieren compenseren. Door je marge te

redden? ‘Alle signalen staan nog steeds op groen. Het consu-

vergroten, maar ook door de productiviteit te verhogen. Dan

Te denken valt aan:

onbedoeld in de vingers. Zonde en zeker als je bedenkt dat VBW

mentenvertrouwen en de koopbereidheid zijn goed. Wel moet je

bedoel ik niet per se harder, maar wel efficiënter werken. Zo

•	Het is essentieel dat de bedrijfsbegeleider minimaal

Incasso je kan helpen. VBW Incasso neemt alle kosten en risico’s

slim ondernemen om 2 à 3 procent omzetgroei te behalen, wil je

kan een goed order- of kassasysteem ervoor zorgen dat je

de inflatie compenseren.’

meer klanten, sneller van dienst kan zijn. Zonder natuurlijk de
klanttevredenheid uit het oog te verliezen, want beleving blijft

Facturen blijven onbetaald en daarmee snijden bloemisten zichzelf

hetzelfde niveau heeft als de leerling.
•	De begeleider dient in de afgelopen drie jaar een
praktijkopleiderscursus te hebben gevolgd.

belangrijker dan ooit voor de klant.’

•	Voor een optimaal leerproces heeft de leerling

Flexibiliteit vs structuur

•	Het is van belang dat het leerbedrijf meewerkt en

behoeft aan regelmatige feedback.
‘Probeer ook eens met flexibele roosters te werken’, tipt Francesco. ‘Zet niet drie man de hele dag aan het werk, maar bijvoorbeeld twee man 8 uur en één 4 uur. Of combineer een ervaren
collega met een minder-ervaren kracht, die lager in de loonschalen zit. Zo houd je de personeelskosten in de hand, terwijl je

tijd vrijmaakt voor stageopdrachten van de leerling.
•	De leerlingen moeten toegang hebben tot de juist

op zich waardoor je als VBW-lid eigenlijk niets te verliezen hebt.
Natuurlijk kom je ook zelf in actie. Voordat je VBW Incasso inschakelt
ben je namelijk verplicht om de opdrachtgever – na het verstrijken
van de betalingstermijn – schriftelijk een herinnering te sturen.
Heb je dat gedaan en wordt er niet gereageerd, dan kun je de
vordering na veertien dagen aan VBW Incasso overdragen. In ons
traject nemen wij in maximaal vier maanden vijftien keer contact
op met de wanbetaler om hem te laten betalen.

informatie en materialen
•	Het is belangrijk dat de praktijkbegeleider op de
hoogte is van alle eisen aan de stage.

Pierre Bontje van Bloemboetiek Dille heeft al gebruikgemaakt van
VBW Incasso. De bloemist vertelt: ‘Wij laten klanten vrijwel altijd
direct betalen, maar voor één keer maakten wij een uitzondering door

toch de kwaliteit waarborgt en de één van de ander kan leren.’

•	Het leerbedrijf dient een helder reglement met

Een laatste tip? ‘Breng structuur aan in je werkzaamheden en

•	Tenslotte dient het leerbedrijf een actuele Risico

maar we kregen geen gehoor. Uiteindelijk besloot ik bij ze langs

taken. Dus niet met z’n allen de producten buiten zetten en daar-

Inventarisatie en Evaluatie te hebben, zodat er

te gaan. De vrouw in kwestie lachte me nog net niet recht in mijn

na de bestelling maken. Maar geef ieder een eigen taak. Het is

voldoende voorwaarden zijn voor veilig werken.

gezicht uit. Op dat moment wist ik dat ik hulp moest inschakelen.

afspraken te hebben en deze te bespreken.

een rouwarrangement op rekening te zetten. Weken verstreken,

Door VBW Incasso had ik mijn geld binnen één maand terug. Daar

bewezen dat dit efficiënter werkt. Kortom: de personeelskosten
per uur zullen stijgen, dat is een gegeven. Maar door slim te

Met deze criteria zullen bedrijven worden gescreend.

was ik erg blij mee, maar achteraf gezien had ik veel eerder aan

ondernemen en efficiënt te werken, zou je de werkelijke kosten

Alleen de bedrijven die voldoen aan de eisen zullen

de bel moeten trekken. Dan had ik er nooit zo lang mee gezeten.’

gelijk kunnen houden.

worden erkend als leerbedrijf. Dit plan zal VBW

Kijk voor meer informatie op www.vbw.nu/incasso.

komende zomer indienen bij de minister voor
Francesco de Haan van Flow Accountants
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VBW Incasso wordt uitgevoerd door:
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Zwart steekschuim

Zowel voor rouwwerk als decoratie

'Boekhouden op een
bloemistenmanier'
Peter Tromp van DC AutomatiseringsGroep

De administratie en boekhouding zijn waarschijnlijk
niet je hobby. Juist daarom is het slim om te kiezen
voor een pakket dat aansluit bij de manier waarop
bloemisten werken.

Het werk van bloemisten overal ter wereld zo gemakkelijk
mogelijk maken. Dat is volgens Chris Martens, Managing
Director BeNeLux, de missie van Smithers-Oasis dat zich
sinds de uitvinding in 1953 ontwikkelde tot marktleider
in de productie van steekschuim en bloemenvoeding.
Nieuwste innovatie? Zwart OASIS® Ideal steekschuim
met de toepasselijke naam ‘Black’.
Net als de groene variant functioneert de OASIS® Black Ideal
steekschuimblok als een waterreservoir dat zich met maar liefst
twee liter water kan volzuigen. Deze zwarte steekschuimblok is

Smithers-Oasis met regelmaat ontvangt van bloemisten.
Hun feedback is en blijft van vitaal belang, geeft Chris aan.
Niet voor niets besteedt de onderneming samen met VBW veel
tijd en energie in trainingen en workshops over nieuwe en
bestaande producten.

'De OASIS® Black Ideal blokken
worden gebruikt door bloemisten
in de hele wereld.'

een mooie aanvulling op alle bestaande ‘Black’ vormen. Wat de
range zo populair maakt bij bloemisten? ‘Het zwart is decoratief

Zowel de basis als het steekschuim zelf is volledig in het zwart

en mag daarom deels zichtbaar blijven. In combinatie met de

ontworpen. En dat maakt het tot een tool die niet alleen super-

verschillende vormen en toepassingen kan er door bloemisten

handig is, maar ook gezien mag worden, aldus Chris. ‘Het steek-

helemaal afgestemd op de bloemendetailhandel. En zo zijn er tal

snel en efficiënt mee gewerkt worden en zijn ze geschikt voor

schuim is bruikbaar voor zowel verse als zijde- en gedroogde

van voorbeelden. De bloemistenlogica zit er gewoon in’, zegt Tromp.

zowel grote als kleine bloemstukken. En dat past weer helemaal

bloemen. En omdat deze range helemaal zwart is, is het uitermate

bij de visie en missie van Smithers-Oasis: het werk van de

geschikt voor rouwwerk. Het steekschuim is dan ook verkrijgbaar

bloemist zo makkelijk mogelijk maken!’

in alle mogelijke vormen, zoals kruizen, kransen en harten.’

DC Bloem Online is een totaaloplossing voor (digitale) facturatie,
boekhouding en orderverwerking. Het programma staat in de

Dat zegt Peter Tromp, oud-bloemist en directeur van DC

cloud. Daardoor kun je overal waar je toegang hebt tot internet

Twee jaar geleden werd eerst het OASIS® Eychenne® ALL BLACK

De klanten en partners van Smithers-Oasis? Dat zijn natuurlijk

AutomatiseringsGroep. ‘Veel bloemisten gebruiken zonder na

van DC Bloem Online gebruik maken. ‘Het programma is zo

gepresenteerd op de IPM beurs in Essen, waar het met veel

bloemisten, maar ook kwekers, groothandelaars, opleidings-

te denken het pakket dat hun accountant voorschrijft. Dat is

gebruiksvriendelijk dat iedere bloemist er zonder handleiding

enthousiasme werd ontvangen. Sindsdien introduceerde

centra voor de bloemsierkunst en bloemistenvereningingen

makkelijk voor de accountant, maar het zijn vaak pakketten die

mee kan werken. En voor je accountant is het echt niet lastiger.

Smithers-Oasis ook de OASIS Black Biolit vormen, OASIS

wereldwijd. De onderneming heeft verkoopkantoren,

ontwikkeld zijn voor een brede markt. De bakker op de hoek

Alles is namelijk te exporteren in Excel en de accountant kan

Black Table deco, OASIS® Black kegels en onlangs de OASIS®

distributie- en productiefaciliteiten in meer dan 20 landen.

moet het kunnen gebruiken, maar ook het grootwinkelbedrijf.

gelijktijdig inloggen en je administratie corrigeren en controleren.’

Black Ideal blokken en worden deze producten gebruikt door

Daardoor zitten er functies in die jij niet nodig hebt en sluit een
pakket niet optimaal aan bij hoe bloemisten werken.’

®

®

bloemisten in de hele wereld. Het idee voor het decoratieve

Vrijblijvende demonstratie

zwarte steekschuim ontstond naar aanleiding van feedback die

Wil je jouw huidige pakket vergelijken met DC Bloem Online?

Toegesneden op de praktijk

Vraag dan een geheel vrijblijvende demonstratie aan op je eigen

Met DC Bloem Online ontwikkelde DC AutomatiseringsGroep een

locatie. In DC Bloem Online zit ook een mini webshop (online

pakket dat juist helemaal is toegesneden op de praktijk van de

bestelformulier). Daarnaast kan je bij DC AutomatiseringsGroep

bloemist. Een mooi voorbeeld is de mogelijkheid om een boeket,

terecht voor een gekoppelde Touch screen kassa. De DC Linten-

kaartje en of bezorgkosten als één automatisch samengevoegd

printer en het DC Exclusive Lint zijn ook producten van DC Auto-

bedrag op de factuur te zetten of juist te specificeren. ‘Dat kan

matiseringsGroep. Deze laatste zijn ook bij de betere groothandels

geen ander pakket. Ook de btw-percentages op facturen zijn

verkrijgbaar. Meer informatie is te vinden op www.dcag.nl

Online order straks direct in de boekhouding
DCAG werkt voor bloemisten aan een koppeling tussen DC Bloem Online en
VBW Online-webshops. Online bestellingen van klanten komen daarmee straks
automatisch in de orderverwerking, facturatie en boekhouding terecht.
Hierdoor ben je veel minder tijd kwijt aan orders via jouw webshop.
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VBW Waardecheques

Haal meer uit het
VBW-lidmaatschap!

VBW helpt haar leden graag vooruit! Daarom ontvang je
in 2018 met de VBW Waardecheques ruim €2.100 aan
cadeaus om jezelf te ontwikkelen en de juiste stappen te
zetten in het ondernemerschap. Dankzij de Waardecheques
is vier jaar aan contributie in no-time terugverdiend!

aan de slag kunnen. Dat vindt de bloemiste uit Eindhoven een
bijkomend voordeel. ‘Het is fijn om van anderen te horen hoe je
op praktische wijze bedrijfsprocessen kunt verbeteren. Daar leer
je niet alleen van. Je hebt er ook direct wat aan! En doordat
het gratis is, wordt de drempel van kosten ook nog eens
weggenomen. Heel prettig.’

Heb jij je
AVG-beleid
al op orde?

'Het is fijn om te horen hoe je op
praktische wijze bedrijfsprocessen
kunt verbeteren.'
Niet voor niks laat Marinella het niet bij Timemanagement
zitten. Sinds kort heeft ze een medewerker aangenomen.
Samen beginnen zij binnenkort aan de training 'Klanthousiasme'.

Vanaf 25 mei moet elke onderneming voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De nieuwe privacywetgeving biedt consumenten meer bescherming en zorgt dat ondernemingen niet zonder reden
persoonsgegevens kunnen verzamelen.

‘Ik ben me bewust van het winkelend publiek in de winkel’, vertelt
ze. ‘Maar soms weet ik niet goed hoe ik ze moet aanspreken of

De klant moet gegevens invullen om een mooi boeket te laten

Gratis ondersteuning

hoe ik bepaalde boeketten moet presenteren om net wat meer

bezorgen. Of een onderneming verzamelt klantgegevens in de

Om aan de gestelde eisen te voldoen heeft VBW diverse

uit de klant te halen. Met de Waardecheques mag je de cursus

winkel om later voor marketingacties te gebruiken. Mag dat

hulpmiddelen ontwikkeld. Via de website zijn voor leden een

Klanthousiasme met twee personen volgen. Hoe leuk is het om

eigenlijk wel?

aantal gratis hulpformats en een stappenplan beschikbaar. De

dat samen te doen en de neuzen dezelfde kant op te zetten.
Wij hebben er zin in!’

Juridische Dienst van VBW heeft daarnaast een praktisch AVGDe overheid wil de consument meer bescherming bieden en

handboek opgesteld. Het handboek is een prima leidraad voor

vindt dat het verwerken van persoonsgegevens duidelijker en

het inrichten van jouw eigen AVG-beleid.

Als bloemist heb je veel aan je hoofd. Van inkoop, tot planning

Alle leden van VBW kunnen de Waardecheques verzilveren.

transparanter moet. Met de nieuwe AVG-wetgeving is de onder-

en personeelszaken. VBW levert graag een bijdrage aan de

Met de Waardecheques heb je naast gratis trainingen en support

nemer verplicht om een wettelijke grondslag te hebben voor het

verbetering van jouw rendement en daarom investeren we via de

ook recht op mooie kortingen op Smithers-Oasis-producten en

verzamelen van persoonsgegevens. Vanaf 25 mei moet je een

VBW Waardecheques ook financieel in jouw bedrijf en ontwikkeling.

een jaarabonnement op De Pook. Bekijk het overzicht van alle

beleid hebben en uitvoeren dat is afgestemd op de AVG. Het is

Met een breed aanbod aan gratis trainingen en support krijg jij

Waardecheques op www.vbw.nu/waardecheques en lever ze

verplicht om dat op schrift te hebben. Zo kun jij aantonen waar

de kans om jezelf als ondernemer te ontwikkelen.

snel in!

je de klantgegevens voor gebruikt. In het vervolg kun je geen
gegevens meer verzamelen omdat deze ‘in de toekomst nog

Dat ervaarde ook Marinella Boertien uit Eindhoven. Zij is één van

weleens van pas kunnen komen’.

VBW biedt haar leden via
hulpdocumenten en een
stappenplan gratis support bij
de implementatie van AVG.

de bloemisten die al gebruikmaakt van de VBW Waardecheques.
Zo volgde zij onlangs een Timemanagement om productiever

Informatieplicht naar de klant

Wil je het handboek gebruiken?

met tijd om te gaan. ‘Het is moeilijk om je tijd in te delen als je

Binnen de AVG valt ook een informatieplicht van de ondernemer

Het AVG-handboek van VBW is exclusief verkrijgbaar voor

alleen bent’, vertelt Marinella. ‘Je kiest dan al snel voor de leuke

naar de klant. Je moet de klant informeren over bijvoorbeeld

leden met een juridisch abonnement. Tegen inwisseling van

werkzaamheden waardoor de rompslomp eromheen blijft liggen.

de bewaartermijn die je hanteert, de doelen waarvoor je

3 juridische supporturen ontvang je het.

Dat moest anders.’

gegevens verwerkt of over de wijze waarop de consumenten
hun persoonsgegevens kunnen inzien, wijzigen of verwijderen.
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Timemanagement

Dit informeren moet plaatsvinden op het moment dat de klant

Bij de training Timemanagement staat het stellen van prioriteiten

de gegevens versterkt. Dit is mogelijk in de vorm van een

centraal. Bloemisten krijgen concrete handvatten waar ze mee

privacyverklaring die kan worden gedownload.

Bloemist

Bekijk alle details op www.vbw.nu/avg
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Smithers-Oasis

Prachtige bloemenzee
ondanks
noodweer
Nu
verkrijgbaar
bij uw groothandel!
Nederland ontving van de Paus grote complimenten
®
voor de prachtige Nederlandse paasbloemenzee in
Rome. Dat komt door het werk van hoofdarrangeur
en floraal vormgever Paul Deckers en zijn team. Ideale basis voor bloemwerk, geschikt voor strakkere interieurs

OASIS Roma Bowls

Hoewel hij pas drie jaar de titel hoofdarrangeur
draagt, is Paul al meer dan dertig jaar betrokken.

Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden

Toch vindt hij afgelopen Pasen één van de meest Gietrand die dienst doet als waterreservoir
bijzondere jaren die hij heeft meegemaakt. Onder
toeziend oog van de Nederlandse pers, kreeg hij
tijdens de opbouw te maken met harde windstoten,
regen en onweer. Dat gooide bijna roet in het eten.
‘Alle ogen waren op ons gericht nadat meeuwen vorig
jaar een spoor van vernieling achterlieten’,
vertelt
Verkrijgbaar
in 2 maten:
Paul. ‘Dit jaar waren we daar op voorbereid,
maar
aan
• Art.
Nr. 11-00126
- 25 x 20 x 5,5 cm
een regenbui doe je helaas niks.’

• Art. Nr. 11-00127 - 40 x 25 x 5 cm

Gelukkig had het slechte weer geen invloed op de
bloemen. Deze stonden er weer prachtig bij dankzij
de producten van Smithers-Oasis. ‘De
bloemen zijn eerst op water gezet

met Floralife®
Express Clear Ultra,
OASIS Venezia
Bowls
®

terwijl we OASIS®-steekschuim vast

Door Floralife® Finishing Touch kregen de bloemen
een laatste powerboost. Zo stonden ze er op
zondagmorgen perfect bij. ‘De bloemen hadden

lieten voorweken. Op vrijdag hebben
Ideale basis voor
decoratieve toepassingen, alsook rouwwerk
© SMITHERS-OASIS COMPANY 2013. All rights reserved.

we alles ingestoken en op zaterdag

door kunnen buigen of breken, maar dat is gelukkig

Vlakke rand die
snel
gemakkelijk
bekleed
niet gebeurd. Met name door de kwaliteit van de
werd
er en
opgebouwd.
Je staat
aan dekan worden
vooravond van de Paasmis, dan

Gietrand die dienst doet als waterreservoir

wil je dat de bloemen maximaal
tot uiting komen.’

producten. Als je mindere kwaliteit hebt dan moet je
toch maar afwachten hoe het uitpakt. Smithers-Oasis
heeft daar toch al duidelijk jarenlang ervaring mee.’

Floralife-technologie
Floralife® Finishing Touch verfrist en hydrateert

Verkrijgbaar in 3 maten: bloemarrangementen waardoor de natuurlijke

• Art. Nr. 11-00122 - Ø 20 cm versheid van verse snijbloemen, florale
• Art. Nr. 11-00123 - Ø 25 cm arrangementen en planten wordt gemaximaliseerd.
• Art. Nr. 11-00124 - Ø 30 cm

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

