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Voorwoord

Goede ondernemers
doen niet alles zelf
Vragen om hulp of advies wordt vaak zo ver mogelijk vooruitgeschoven, we zijn tenslotte zelfstandig
ondernemer en kunnen het zelf wel. Maar vragen om advies getuigt juist van goed ondernemerschap.
Het is veel gekker als je alles zelf wilt doen. En vragen om advies doe je niet alleen als er problemen
zijn. Sterker nog, het is juist sterk om dat te doen wanneer je je wilt verbeteren.

Nooit te vroeg
Je kunt je vraag om ondersteuning nooit te vroeg stellen. Helaas kun je wel te laat aan de bel trekken.
Bij VBW vind je gehoor op alle terreinen van het ondernemerschap. Naast onze eigen relatiebeheerders
werken we ook samen met heel veel deskundige partners. VBW biedt diverse tools waar je als
ondernemer gebruik van kunt maken en waarmee je jezelf kan ontwikkelen. Neem eens rustig de
John Thijert
info@vbw.nu

tijd om door de website heen te ‘bladeren’ en kijk wat er voor jouw winkel allemaal nog mogelijk is.
Liever in een persoonlijk gesprek de zaken doornemen kan natuurlijk ook. Neem daarvoor contact
met ons op. We zijn je graag van dienst!
Met vriendelijke groet,
John Thijert, voorzitter VBW
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Ondernemen

VBW Congres:
de bloemist in beweging
Op 5 juni organiseert VBW haar 2-jaarlijks ondernemers
congres in de Basiliek in Veenendaal. We bieden opnieuw
een inspirerend programma dat je niet mag missen.
Centraal staan de thema’s ‘positionering’ en ‘teambuilding’.
Een greep uit de highlights van het programma:

Meld je
aan op

vbw.nu/co
ngres

je kan werken aan het smeden van een sterk en onverslaanbaar
team. Bijvoorbeeld hoe je teambuilding invult, hoe je werkt aan
een optimale rolverdeling, hoe je mensen motiveert, etc.

Foppe de Haan
Als klap op de vuurpijl zal de bekende voetbalcoach Foppe de

Terugblik

Haan (o.a. Jong Oranje, Oranje dames, SC Heerenveen) zijn

Tijdens het vorige congres is STAP geïntroduceerd. Honderden

visie geven op samenwerken en teambuilding. Foppe de Haan

bloemisten zijn met het programma aan de slag gegaan.

heeft over de hele wereld gewerkt en is succesvol in het smeden

Graag blikken we met een aantal ondernemers terug op de

van teams en het optimale rendement halen uit mensen.

bereikte resultaten.

Zijn inspirerende verhaal mag je zeker niet missen.

Positionering

Wie wordt 'Bloemist van het jaar'?

Een belangrijk inzicht uit het STAP-traject is het invullen van

Tijdens het congres wordt de winnaar bekend gemaakt van

een juiste positionering, afgestemd op de markt en passend

de verkiezing ‘Bloemist van het jaar 2019’. De 10 finalisten

bij de kernwaarden van de bloemist. Tijdens het congres

hebben een intensief traject afgelegd om op 5 juni het podium

zoomen we hier o.l.v. de experts van Royal FloraHolland en

te mogen betreden. Hoewel de verkiezing eigenlijk alleen maar

Bloemenbureau Holland nader op in. Ook zullen de verschillende

winnaars kent, is de eretitel felbegeerd en belooft het een

consumententypes (letterlijk) aanwezig zijn.

spannende ontknoping te worden.

Haal alles uit je team!

Leuk cadeau

Dat medewerkers een belangrijke rol spelen in het succes

Zoals van ons gewend zullen we aan het einde van het congres

van het bedrijf is geen verrassing. Ook op dit vlak zien we nog

alle aanwezigen ook weer een leuk cadeau aanbieden. Wat dat

ontwikkelpunten. Tijdens het congres krijg je tips en ideeën hoe

zal zijn houden we nog even geheim, maar geloof ons dat het
een extra reden is om te komen!

Fotografie: Soenar Chamid

Aanmelden
Het congres vindt plaats in de Basiliek in Veenendaal.
Het programma start om 14.00u en duurt tot 20.00u. Bekijk
de details op vbw.nu/congres. Hier kan je je ook aanmelden.
Deelname is gratis.

Het VBW Congres wordt mede
mogelijk gemaakt door:

| Bloemist

3

Vakmanschap

Ambitieuze kunstenaars

Nederlands Kampioene
Hanneke Frankema
op weg naar het EK

Fotocredit: Nico Alsemgeest
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Bloemist

Hoewel niet tussen de bloemen en planten geboren,
zaten de creativiteit en de groene vingers er bij Hanneke
al op jonge leeftijd in. In de kinderjaren bracht ze vele
uren in de tuin door en de weg naar een eigen bloemenwinkel was eigenlijk niet meer dan logisch. Maar de
ambities gingen veel verder dan dat.
Omdat een winkel op een gegeven moment niet meer
gecombineerd kon worden met haar vele opdrachten in het
buitenland werd de keus gemaakt. Hanneke is tegenwoordig

moois van. Maar de thuisopdrachten liggen mij het beste. Ik vind

‘Floral Designer’. Oftewel kunstenares op het gebied van alles

het heerlijk om diep tot in de puntjes alles voor te bereiden.”

wat met bloemen en planten te maken heeft.

Op naar het EK
De weg naar het Nederlands Kampioenschap

Dankzij haar Nederlandse titel mag Hanneke volgend jaar

Kennis opdoen en nieuwe trends ontwikkelen en uitdenken is

de strijd aanbinden met haar Europese collega’s tijdens het

een continue proces. Hanneke reist hier de hele wereld voor

Europees kampioenschap in Polen. “Ik hou van de competitie

over. Inmiddels is haar status gegroeid en kijkt ze niet meer naar

en de ambiance er omheen. Een half jaar van tevoren krijg je

anderen, maar mag ze zelf over de hele wereld demonstraties

de opdrachten met de richtlijnen en thema’s door, waar je je op

en Masterclasses verzorgen. Finland, Mexico, China, Rusland en

voor kunt bereiden. Er zullen weer vijf opdrachten zijn voor de

Engeland zijn zo maar een paar landen uit de lange lijst waar

deelnemers, waarvan één vrije opdracht.” Samen met haar team

ze gevraagd wordt om haar kunsten te demonstreren.

zal ze goed voorbereid aan de wedstrijd beginnen. Ze neemt het

In 2014 deed Hanneke ook mee aan het Nederlands kampioen-

op tegen ongeveer 25 deelnemers uit heel Europa. “Kansen op de

schap Bloemsierkunst. Daar werd ze tweede en moest toen

winst zijn er altijd en dat moet ook altijd je streven zijn.” Voor de

4 jaar wachten op de nieuwe kans. In 2018 sleepte ze de felbegeerde

laatste Nederlandse winnaar van het Europees kampioenschap

titel in de wacht. “Eindelijk” waren de eerste woorden van

moeten we ver terug. Zo'n 20 jaar geleden won Henk Mulder

Hanneke toen de uitslag bekend werd gemaakt. Hieruit blijkt de

deze prestigieuze wedstrijd.

gedrevenheid, want ze neemt geen genoegen met minder.

'Alle feedback die je krijgt,
maakt jou beter.'
Tip van Hanneke
Over de vraag wat ze collega-bloemisten mee zou willen geven
hoeft Hanneke niet lang na te denken. “Je moet jezelf als mens
en in je vak continue blijven ontwikkelen. Blijf vooral altijd in
jezelf geloven en ga op zoek naar jouw eigen, unieke identiteit.
Doe mee aan wedstrijden en laat anderen jouw werk beoordelen.
Alle feedback die je krijgt, zowel positief als opbouwend, stop je
in je koffer en maakt jou beter. Je zal als ondernemer buiten je
winkel moeten kijken wat er gebeurt. Hou de trends en ontwikkelingen in de gaten en blijf de klant verrassen. We hebben zo een

Veel publiciteit

geweldig mooi vak met fantastische producten.”

Hoewel Hanneke toch al geen aandacht tekort kwam, leverde
haar titel veel extra publiciteit op. “Ik werd overspoeld met

VBW steunt Hanneke bij haar EK-deelname en blijft haar in

felicitaties en kreeg meteen een aantal mooie opdrachten uit het

aanloop naar het Europees Kampioenschap uiteraard volgen.

buitenland.” Op de vraag waar haar kracht ligt, antwoordt ze:

Ook jij kunt haar volgen via haar eigen website:

“Ik reis de wereld over om mijn kennis te verbreden. Je moet op

hannekefrankema.com of op Facebook en instagram.

de hoogte zijn van de laatste en nieuwste ontwikkelingen en dat
moet je omzetten naar een eigen stijl die bij jou past. Mijn materiaalkennis en veel ervaring komt goed van pas bij improvisatieopdrachten. Geef mij een verrassingsopdracht en ik maak er wat

De uitzending van Hanneke Frankema naar
het EK wordt mede mogelijk gemaakt door:

| Bloemist
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Wie wordt 'Bloemist
van het jaar'?
De verkiezing ‘Bloemist van het jaar 2019’ is in volle gang. De eerste ronde bestaat uit drie onderdelen: een
uitgebreide (schriftelijke) motivatie van de deelnemers, een bezoek van een mysteryshopper en de klanten worden
ingezet om op hun favoriete bloemist te stemmen. VBW organiseert deze verkiezing voor de derde keer, samen met
mede initiatiefnemers DPK en Smithers-Oasis. Wij vragen een aantal deelnemers naar hun ervaringen.
Bloembinderij Marcel Kuipers uit Haren

Teamspirit

Marcel Kuipers zit al 20 jaar in het vak. Samen met zijn vrouw

Gaan voor het hoogst haalbare doe je niet alleen, maar samen

Tatiana runnen zij de Bloembinderij in Haren. Voor de familie

met je team van medewerkers. Zo is dat ook bij Bloembinderij

Kuipers is deelnemen aan een event, verkiezing of wedstrijd

Marcel Kuipers. “We zijn met zijn allen aan tafel gegaan en

niet nieuw. Onlangs won Kuipers de Publieksprijs bij de VBW

gezegd dat we weer mee willen doen dit jaar.

Flowercup en hij eindigde in de top 10 van het eindklassement.
Aan de vorige editie van de verkiezing hebben zij ook meegedaan

Dat gaf alleen maar enthousiaste reacties van het team. De winkel

en werden ze tweede van de provincie Groningen. Hoewel ze daar

moet op en top zijn en iedereen is tot op het bot gemotiveerd.”

al super trots op zijn, gaan zij nu voor de hoofdprijs.

Op de vraag waarom zij de verkiezing dit jaar gaan winnen, komt
een mooie reactie van Tatiana: “Ik vind dat we het verdienen. Als

Spiegel

team werken we keihard, hebben allemaal doorzettingsvermogen

Op de vraag waarom ze zich hebben ingeschreven geeft Tatiana

en liefde & passie voor het vak. We bestaan dit jaar 20 jaar en het

antwoord: “We willen kijken hoe we ervoor staan en hoe onze

zou een mooie kroon op het werk zijn, toch?”

klanten ons beoordelen. Wat is er mooier dan door de belangrijkste mensen (je klanten) de spiegel voorgehouden te krijgen.

Feest

We willen ons altijd weer verbeteren en onze zwakkere punten

Wanneer Bloembinderij Marcel Kuipers de felbegeerde prijs wint,

sterker maken.” Daarnaast gebruiken ze de verkiezing ook om

dan wordt het feest. “Allereerst gaan we met ons team uit eten

er de nodige promotie uit te halen. Het Harener Weekblad heeft

en vieren dat het gelukt is. Heel Haren zal het weten en ook onze

het al opgepakt en ook Radio Noord heeft verslag gedaan van

klanten zullen we verrassen. Het is onze passie om er zeker nog

hun nominatie. “Dat is voor ons al de eerste winst.”

minimaal 20 jaar bij op te tellen.”

'Gaan voor het hoogst haalbare
doe je samen met je team.'
Klant aan het woord
Binnen de verkiezing vragen we zo veel mogelijk klanten om te
stemmen. Online kunnen klanten hun stem uitbrengen, een cijfer
geven en een toelichting daarop geven. Via de website, flyers in
de winkel en Facebook worden klanten gevraagd te stemmen.
Met name de Facebookactie levert veel publiciteit op. “Wij hebben
daar een winactie aan gekoppeld. Iedere week wordt er een
winnaar gekozen en die mag dan een mooi voorjaarsboeket
uitzoeken. Ook de zakelijke klanten worden enthousiast gemaakt
om hun stem uit te brengen. Kortom, alle mogelijke kanalen worden
ingeschakeld om zo veel mogelijk stemmen binnen te halen.
De reacties die daarop terugkomen zijn hartverwarmend.”
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Marcel Kuipers met zijn vrouw Tatiana

Machiel Bekker uit Tiel
Ook Machiel Bekker heeft zich vol overgave aangemeld. Machiel
Bekker Bloemen en Interieur is gevestigd aan de Varkensmarkt in
Tiel. Machiel is inmiddels ruim 11 jaar zelfstandig ondernemer en
op de huidige locatie sinds 3½ jaar gevestigd. Een mooie, opvallende
winkel, die al van ver in het oog springt door zijn uitstraling.

Extra impulsen
Machiel hoopt door zijn deelname op extra impulsen, zowel in
de winkel als daarbuiten. “Voordat ik me inschreef ben ik met
mijn team aan tafel gegaan om mijn plannen voor te leggen.
Uiteindelijk vormen zij de belangrijkste schakel binnen het bedrijf
en is deelname aan de verkiezing een echte teamprestatie.
Mijn medewerkers waren direct enthousiast over het idee en
dus besloten we er helemaal voor te gaan.”
Machiel heeft al eens eerder meegedaan, maar destijds was dat
meer als meetpunt om te bekijken waar zijn bedrijf stond. De
finaleronde werd toen niet gehaald en dat is nu wel het streven.

Marketingkans
“Naast de impuls die het binnen je team geeft, is het ook een
uitstekende kans om je naar buiten toe extra te profileren. Na het
besluit om mee te doen werd meteen de marketingcampagne
opgezet en zijn de klanten via alle kanalen gevraagd om de stem
uit te brengen. Alleen via Facebook werd hier al massaal gehoor
aan gegeven. Klanten vinden het leuk om bij een (potentiële)
winnaar te kopen en delen jouw trots.”

'Klanten vinden het leuk om
bij een winnaar te kopen.'

Machiel Bekker

Verbeterpunten

Hoewel hij geen voorspelling wil doen, hoopt Machiel natuurlijk

Door deelname wordt je winkel beoordeeld op verschillende

wel met de beste 10 bedrijven door te gaan naar de finaleronde.

onderdelen. Hoewel Machiel vertrouwen heeft in zichzelf en zijn

Mocht Machiel Bekker Bloemen en Interieur worden uitgeroepen

bedrijfsvoering, staat hij altijd open voor opbouwende kritiek.

tot winnaar, dan zal dat uitgebreid gevierd gaan worden. In eerste

“Als ondernemer mag je niet stil blijven staan en verslappen,

instantie natuurlijk met de medewerkers, maar daarna zeker ook

maar moet je altijd op zoek gaan naar nieuwe kansen. Het is

in de winkel met alle klanten.

mooi dat je dankzij deze verkiezing van verschillende personen
feedback krijgt waar je vervolgens weer dingen uit kunt halen.”
VBW wenst alle deelnemers veel succes. Eind maart worden

Eigen handtekening

de finalisten bekend gemaakt. Op woensdag 5 juni 2019

Machiel gaat voor onderscheid en geeft zijn eigen ‘handtekening’

wordt de ‘Bloemist van het Jaar 2019’ bekendgemaakt

aan zijn winkel en zijn producten. “Mijn kracht is dat ik luister

tijdens het VBW-ondernemerscongres in Veenendaal.

naar mijn klanten. Als iets niet in mijn winkel aanwezig is en een
klant wil het graag hebben, dan zorg ik ervoor dat het er komt.

'Bloemist van het Jaar 2019' wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wij richten ons op het midden tot hoog segment en dan moet je
ook minimaal aan dat verwachtingspatroon voldoen.”

| Bloemist
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VBW gaat verhuizen
In de extra Algemene Ledenvergadering op 26 februari jl. is door de aanwezige leden van VBW unaniem besloten in te
stemmen met het voorstel om het huidige pand te verkopen en een ander kantoorpand te kopen. Het betreft een groter
pand in Ede, Horaplantsoen 20, met een aantal huurders en voldoende ruimte voor VBW.
(met groei in activiteiten, samenwerking met o.a. ADN,
brancheorganisatie voor groentespeciaalzaken) was inmiddels
krap geworden.
Daarnaast, en dat is vooral op dringend advies van de financiële
commissie, gebruiken we de ruime reserve- en kaspositie
hiermee effectiever dan in de huidige situatie. En tenslotte levert
de nieuwe huisvesting door bestaande en nieuwe huurcontracten
een aanzienlijk beter rendement dan de huidige situatie.
Een goede investering dus.

Goede investering met prima mogelijkheden

Praktisch vervolg

Het doel achter deze transactie is meervoudig: we lossen

De transactiedatum is 1 april 2019, de verhuizing zal komende

allereerst het ruimteprobleem bij VBW op, de huidige behuizing

zomer plaatsvinden. Nadere informatie hierover volgt.

Vakmanschap

Nieuwe opzet vaktechnische
(regio-)events
Tot eind 2018 waren 5 VBW-regioteams actief. De teams
organiseerden 1 of meer vakevents per jaar in hun eigen
regio. Vanwege een teruglopend aantal bezoekers, heeft
VBW per 1 januari jongstleden in overleg met de regio’s
besloten om de opzet te wijzigen.
Vanaf heden zal eenmaal per 2 jaar een landelijk vakevent worden
georganiseerd (Florall Inspiration) en in de tussenliggende jaren
zullen er regionale vakevents zijn. We gaan daarbij van 5 regio’s
terug naar 4 regio’s (noord, oost, zuid en west).
In de komende periode zal de invulling van de events worden
bepaald, in nauw overleg met betrokkenen uit de regio’s. Daarbij zal
meer lijn worden aangebracht tussen de verschillende events. Eind
2019 zullen de eerste regio-events in de nieuwe stijl plaatsvinden.
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De nieuwe regioteams zijn als volgt:
•	Noord: Annetta Veldhuizen, Marco Pruisscher en Hans Zijlstra
•	Oost: Miranda ter Voorde en Erika Oldenhof
•	Zuid: Johan Martens, Marion Lemmen en Liny Nelissen
•	West: Edwin van der Hulst, Syl Meijer en Eric Pannenborg

Ondernemen

"Een uitstekende investering
waar we dagelijks plezier
van hebben"
VBW werkt samen met Renault. VBW-leden kunnen
hierdoor profiteren van scherpe kortingen op bedrijfsen personenwagens. Marcel Stolk, van Roosenschoon
Bloembinders uit Rotterdam, maakte dankbaar gebruik
van deze aanbieding.

De keuze is daarom op Renault gevallen. Naast de service, gaf
de korting die ik via VBW kreeg, de doorslag. Dit scheelde mij tot
300 euro per maand met andere dealers.”

Service is top
“Op dit moment rij ik met veel plezier in mijn nieuwe auto.

“Toen wij Roosenschoon Bloembinders in april 2017 overnamen

De service van Renault is ook na aanschaf, nog steeds

zat er een Renault Traffic bij de overname. Het was een auto op

uitstekend. Ik heb inmiddels gemerkt dat de auto ook echt zuinig

leeftijd die al snel wat mankementen begon te vertonen. Na een

rijdt. Er zit een ‘eco stand’ op en de auto geeft aan wanneer

paar kleine reparaties kwam het advies van de accountant om

schakelen gewenst is. Dit alles maakt het een uitstekende

uit te kijken naar een andere bedrijfswagen.”

investering waar we dagelijks plezier en profijt van hebben.”

Goede keuze
“Over het merk was ik erg tevreden en ging dus voor iets
vergelijkbaars. Omdat een bedrijfsauto een belangrijk onderdeel

Renault ledenvoordeel

is van de bedrijfsvoering, heb ik me breed georiënteerd. We

VBW-leden ontvangen tot 26% korting op hun nieuwe

hebben een aantal andere dealers bezocht maar hier kwamen

Renault. Kijk voor alle details op vbw.nu/renault of

we overal een stuk duurder uit dan bij Renault. Daarnaast vond

neem contact op met de lokale Renaultdealer.

ik advies, service en kennis ook belangrijk en dat was bij Renault
allemaal goed verzorgd.
We werden er erg netjes geholpen en ze dachten overal over
mee, bijvoorbeeld een schuifdeur aan beide kanten van de bus.

| Bloemist
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”Plantion is compleet en
tegelijk gemoedelijk en
overzichtelijk”
Plantion is een bruisende marktplaats voor bloemisten! Dagelijks kopen honderden bloemisten op de klokveiling verse
producten voor hun winkels. Door middel van persoonlijk contact koppelt de afdeling bemiddeling kopers en kwekers
aan elkaar. Veel producten zijn tevens via de Plantion Digitale Marktplaats verkrijgbaar.
Algemeen directeur Peter Bakker: “Plantion is erg compleet,
zeer professioneel maar ook gemoedelijk en overzichtelijk.
Een klantgerichte en persoonlijke dienstverlening zorgen ervoor
dat kopers bij Plantion geen nummer zijn. Zo wordt dat ook
ervaren door de ruim 300 bloemisten die hier klant zijn.

'Het behoud van een sterke
positie voor de bloemisten is
ons gezamenlijk streven.'

Kopen via de veilingklok heeft als voordelen dat je dagelijks vers,
direct van de teler koopt. Dit scheelt in de kosten omdat je geen

en kunnen daarmee gebruik maken van de dienstverlening

tussenhandel hebt en daarnaast biedt Plantion je een uitgebreid

en ondersteuning van VBW. Op de vraag waarom deze

assortiment, dankzij de samenwerking met ongeveer

samenwerking is aangegaan heeft Peter een helder antwoord:

275 Nederlandse kwekers.”

“Bij zowel Plantion als VBW staat de bloemist centraal. Door
de handen ineen te slaan versterken we elkaar en uiteindelijk
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Gezamenlijke doelen

ook de positie van de bloemist in Nederland. Het behoud van

Sinds 1 januari van dit jaar slaan VBW en Plantion de handen

een sterke positie voor de bloemisten is ons gezamenlijk

ineen om de Nederlandse bloemist te ondersteunen.

streven. VBW geeft op veel terreinen ondersteuning aan het

Alle klanten die bij Plantion kopen worden gratis lid van VBW

ondernemerschap, Plantion biedt een uitstekend assortiment.

Bloemist

'Bloemen kopen is geen
automatisme meer. Dat betekent
dat je continue moet vernieuwen
en verrassen.'

continuïteit en een beter rendement. Belangrijk daarbij is dat het
voor de ondernemer goed moet voelen. De adviezen en plannen
moeten ‘eigen’ worden.”

Gezamenlijke visie
Deze aanpak past uitstekend bij de bedrijfscultuur van Plantion.
De coöperatieve rechtsvorm geeft het bedrijf een eigen dynamiek

Deze twee aspecten samen bieden een belangrijke basis.”

en een bijzondere missie. De doelstelling is niet ‘zoveel mogelijk

Voor de langere termijn spreekt Peter de wens uit dat alle leden

winst maken’, maar ‘het verhandelen van de producten van onze

van VBW bij de marktplaats Plantion inkopen wat hen helpt het

leden op een verantwoorde manier tegen een acceptabele prijs’.

beste rendement te realiseren.

Dat gebeurt in de praktijk met verve.

De consument van de toekomst
“Het consumentengedrag verandert en dat zal ook de komende
jaren zo blijven. De consument wordt grilliger en doen de
aankopen meer op gevoel. Er is steeds minder sprake van
een automatisme als het om de aankoop van bloemen gaat,”
aldus Peter. Dat betekent dat je continue bezig moet zijn om
te vernieuwen en te verrassen. De bloemist moet naast het
aanbieden van mooie producten ook beleving creëren in zijn of
haar winkel. Dat doe je door met de seizoenen mee te gaan,
in te spelen op actualiteiten en een duidelijk aanbod te hebben
voor de verschillende gelegenheden.”

Onderscheid
Naast mooie en verse producten ligt, volgens Peter, voor
de bloemist een belangrijk onderscheid bij de persoonlijke
benadering van de klant. “Een speciaalzaak wordt geacht
speciaal te zijn. Maatwerk staat daarbij voorop. Meedenken met
je klant, inleven in de situatie of gebeurtenis en dat omzetten in
een prachtig boeket of plantenarrangement maakt jou bijzonder.

Algemeen directeur Peter Bakker

Een standaard boeket, zonder persoonlijk advies wordt ook
volop aangeboden in de supermarkt of bij de benzinepomp.
Hier verkopen ze allang geen slechte bloemen meer.”

Ter afsluiting van het interview benadrukt Peter nog de
kernwaarden van Plantion: “De bekende drie P’s (planet, people,

Tip voor de bloemist

profit) nemen we serieus. Op basis van een gezonde financiële

Bloemisten zijn hardwerkende ondernemers vol passie

exploitatie werken we zoveel mogelijk klimaatneutraal en geven

en kennis van het product. Ze zijn zelfstandig ondernemer

we onze mensen ruimte om zich te ontwikkelen.”

geworden omdat dit de vrijheid biedt om de creativiteit de
ruimte te geven en vrijheid van handelen. Dat is natuurlijk een
belangrijke basis, echter het ondernemerschap vraagt meer.
“Plantion is de samenwerking met VBW aangegaan omdat er
een uitgebreid supporttraject is ontwikkeld voor bloemisten.
De eerste basis hierbij is het volgen van het STAP-programma.
Binnen dit traject wordt de klantenbenadering bekeken,

VBW is blij met de samenwerking met Plantion.

wordt een uitgebreid locatieonderzoek gedaan en volgt een

De komende tijd zal de samenwerking verder worden

bedrijfsbezoek waarbij de winkel wordt beoordeeld. Wanneer

geïntensiveerd waarbij een gezamenlijk

een ondernemer bereid is deze ‘stap’ te zetten en deze spiegel

ondersteuningsprogramma zal worden ontwikkeld.

voor te houden, krijgt hij/zij daar veel kennis en informatie voor

We nodigen alle leden uit om een kijkje te komen

terug. Van daaruit kan een plan van aanpak worden opgesteld

nemen in Ede.

voor de langere termijn en worden handvatten geboden naar

| Bloemist
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STAP voor stap

“Niet alleen in je zaak werken,
maar ook
aan je zaak”
MARKTANALYSE
KLANTANALYSE
VBW heeft in 2017 STAP geïntroduceerd. Inmiddels twee
jaar verder kunnen we constateren dat dit zeer enthousiast
is ontvangen in de branche. Tot dusverre hebben bijna
400 bloemisten van het programma gebruik gemaakt.

BEDRIJFSANALYSE

“De mysteryshopper bracht aan het licht dat lang niet alles
uit het verkoopgesprek werd gehaald. Voor het bezoek kregen
de mysteryshoppers een bedrag van €7,50 te besteden. In de
praktijk bleek dat ze ‘slechts’ met een besteding van €5,- de
winkel uitgingen. Ga dat eens over een jaar doorrekenen.

De Orchidee bloemsierkunst

De marktanalyse liet ons inzien dat het zinvol kon zijn om op

Eén van de leden die is ingeSTAPt, is De Orchidee. Ondernemers-

een andere manier te gaan adverteren en ook in andere

echtpaar Serkan en Diana Destanli zijn de trotse eigenaars van

gebieden. Aanvullende informatie gaf ons ook inzicht in het

inmiddels 4 vestigingspunten: Oldebroek (2002), Dronten (2009),

besteedbaar inkomen, gezinssamenstelling en koopmotieven.

Nunspeet (2017) en Putten (2018). Naast de vier winkels voorzien

Waardevolle informatie om je marketing op af te stemmen en

ze ook een zeven supermarkten van verse bloemen en boeketten.

nieuwe klanten naar de winkel te trekken.”

Dit doen ze onder hun eigen naam en geeft een goede wisselwerking met de eigen winkels. Inkopen doen ze rechtstreeks via

Misschien wel de grootste stap die werd gezet was de overstap

de veilingklok van Plantion. VBW vroeg Diana naar haar motivatie

naar een andere boekhouder. Partner van VBW, Flow Accountants,

en bevindingen om mee te doen. Het vervolg was een gesprek

werd de nieuwe boekhouder. “Met de nieuwe accountant kunnen

vol passie, gedrevenheid, ambitie en energie.

we invulling geven aan onze groeiambities. Hiervoor is kennis en
kwaliteit nodig op fiscaal en financieel terrein.”

Sterke combinatie
Serkan en Diana vormen een ijzersterk koppel. Ieder heeft
zijn eigen expertise en dat hebben ze uitstekend met elkaar
afgestemd. “Diana is dol op het bedenken van dingen"
(marketing). Ze zijn druk bezig om de medewerkers de juiste
opleiding te geven, zodat alle schakels binnen het bedrijf
kloppen. "Met STAP zijn we de volgende fase ingegaan en
hebben we plannen voor de toekomst neergezet. Dankzij het
coachingsabonnement van VBW kunnen we gebruik blijven

Diana en Serkan Destanli (Fotografie: Martin Hogeboom)

maken van deskundige ondersteuning waarmee we met een
ervaren coach klankborden over de ontwikkelingen.”
Serkan en Diana vormen een fantastisch voorbeeld over

Groeiambitie

kansen grijpen. Samen met VBW werken ze aan een

“Wij zijn als ondernemers altijd op zoek naar verbetering. Ideeën

toekomstbestendig bedrijf.

hiervoor flitsen de hele dag door mijn hoofd. Nadenken over product
en marketing is een continue proces. Daarnaast staan we altijd
open voor initiatieven van buitenaf en zo zijn wij dan ook deelnemer
in, nagenoeg, alle projecten die vanuit VBW worden geïnitieerd.

Ondernemen is de juiste STAP zetten

In het verleden hebben we al meegedaan met ‘Mijn tent wordt

STAP is het ondersteuningsprogramma van VBW dat je

Top’, met drie winkels zijn we ingeschreven voor de ‘Bloemist

helpt bij de groei naar een beter rendement. Deelname

van het jaar' verkiezing en zijn dus ook aan de slag met STAP.”

is gratis. Kijk voor alle details op vbw.nu/stap.

Ogen openen
Dankzij STAP komen er aandachtspunten naar voren die je

STRATEGISCHE ANALYSE & PLAN

anders niet snel ontdekt. Diana noemt een paar voorbeelden:
MARKTANALYSE
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KLANTANALYSE

BEDRIJFSANALYSE
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VBW helpt jou bij
bedrijfsbeëindiging
Voor sommigen is of lijkt het nog heel ver weg, anderen zitten er middenin. Bedrijfsoverdracht of het staken van de
bedrijfsvoering is een actueel onderwerp in de branche. Dat blijkt wel uit het feit dat de workshops van VBW over dit thema
druk worden bezocht. Deze workshops worden verzorgd door twee specialisten: Philip Vijfhuize van Vijfhuize Sales &
Business Support en Francesco de Haan van Flow Accountants. Zij hebben jarenlange praktijkervaring bij deze vraagstukken.
Vroeg beginnen met voorbereiden

Bedrijfsbeëindiging

Philip: "Het overdragen van een bedrijf is een proces. Dat gaat

Het komt helaas ook voor dat bedrijven geen overnamekandidaat

niet van de één op de andere dag. Er zijn verschillende stappen

hebben. Ook dan is het belangrijk vroegtijdig te beginnen met

die moeten worden doorlopen. Deze hebben betrekking op

de voorbereidingen. Tijdig een juridische structuur kiezen kan

financiële en fiscale aspecten, maar zeker ook op de emotionele

heel veel zorgen voorkomen. Bereken vooraf de verschuldigde

kant. Het is tenslotte ‘jouw kindje’ waar je afscheid van gaat

transitievergoeding voor medewerkers en kijk of je hen kan

nemen. Daarnaast wil je ook na het beëindigen van jouw

herplaatsen bij collega bloemisten. Afhankelijk van je situatie

bedrijf nog een goed leven hebben met financiële ruimte.

zijn er verschillende stappen die moeten worden doorlopen.

Vaak is het bedrijf of het eigen bedrijfspand de enige vorm van

Zo maakt het uit of je een eigen pand bezit of dat je een pand

pensioeninkomen. Om het traject zo goed mogelijk te doorlopen

huurt. Bij huur dien je op tijd je huurovereenkomst op te zeggen.

dien je een termijn van 3 tot 5 jaar uit te trekken."

Denk aan looptijd en opzegtermijnen. Bij een eigen pand dien je
voorbereidingen te treffen voor eventuele verkoop of verhuur en

Bedrijfsoverdracht

het afrekenen met de fiscus. Het gaat te ver om dat in dit artikel

"Het vinden van een geschikte overnamekandidaat is niet altijd

helemaal uit te diepen.

eenvoudig, maar kan ook heel voor de hand liggend zijn. Het kan
een medewerker binnen je bedrijf zijn of iemand in jouw directe

Hulp van VBW

omgeving. Heb je je goed voorbereid, ga dan op zoek naar een

VBW verzorgt voor haar leden gratis voorlichtingssessies. In

geschikte kandidaat. Dan kan een traject worden uitgezet om

september staat er weer een gepland. Meer info en aanmelden

de overname ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Zorg er voor

kan via de website: vbw.nu/ondernemen/Stoppen/Workshop-

dat overtollige ballast van de balans gaat. Beperk je voorraad

bedrijfsbeëindiging. Wil je eerder al hulp of informatie neem

tot wat nodig is. Geef je winkel aandacht en maak de winkel

dan contact op met VBW.

aantrekkelijk voor een overnemende partij", aldus Philip.

Philip Vijfhuize

De workshops bedrijfsbeëindiging
worden mede mogelijk gemaakt door:

| Bloemist
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Omzetplus van 0,9%
ondanks warme zomer
De jaarcijfers over 2018 zijn bekend. Hoewel vlak na de
warme zomer de omzet nog achterbleef bij 2017 heeft
het laatste kwartaal heel veel goed gemaakt. Zo blijkt
uit de analyse van Flow Accountants. Francesco de Haan
geeft een toelichting.

zijn weer in, het draagt bij aan een gezond gevoel in huis.
Daarnaast zijn kamerplanten minder gevoelig voor derving
dan snijbloemen.”

Hogere kosten toch beter resultaat
Al eerder werd gemeld dat de personele kosten een stijging lieten

Inhaalrace

zien. Krapte op de arbeidsmarkt en stijging van de minimumlonen

“Aan het begin van het vierde kwartaal liep de omzet nog 0,5%

waren daar de belangrijkste oorzaken van. Hoewel de kosten

achter op het jaar ervoor. De reden hiervoor liet zich makkelijk

van arbeid 1,5% stegen, is het gelukt om de stijging van de

raden, er werden tropische temperaturen bereikt in de zomer

totale kosten te beperken tot slechts 0,6%. Dit betekent dat de

en dat hield ook nog eens lang aan. Met name een hele goede

overige kosten dus een daling lieten zien. Uiteindelijk gaat het

decembermaand heeft ervoor gezorgd dat de achterstand is

erom wat er onder de streep over blijft en ook dat laat een mooie

ingelopen en zelfs is omgebogen naar een plus van 0,9%.

ontwikkeling zien. Het resultaat zit in de lift. In 2017 werd er

Hoewel deze stijging minder hoog uitvalt dan de voorgaande

een resultaat van 9,8% gerealiseerd en dat is in 2018 gestegen

jaren mogen we toch zeer tevreden zijn.”

naar 10,2%.

Verbetering brutomarge

Voorspelling 2019

Hoewel het met de hoge temperaturen soms best lastig is om de

Francesco is voorzichtig in het doen van voorspellingen zo

inkoop goed in te schatten is er over 2018 ook een stijging van de

vroeg in het jaar. “Pas na april kun je een reële indicatie geven.

marge gerealiseerd en dat is knap. De marge is gestegen naar

Als de zomer niet zo gek wordt als het afgelopen jaar, dan ben

54%, terwijl dit na het derde kwartaal nog op het niveau van 2017

ik voorzichtig optimistisch over de ontwikkelingen en zie ik de

zat (52,7%). Dit werd mede veroorzaakt doordat er een stijging is

stijgende trend wel doorzetten. Een omzetstijging van +/- 3%

te zien in de verkoop van kamerplanten. “Je ziet een verandering

moet dan haalbaar zijn.”

in de (woon)trend als het gaat om ‘groen’ in huis. Kamerplanten
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"Wij doen het net effen anders"
Om deze actie te promoten heeft Freddie de VBW Waardecheque
voor ‘shoptegoed bij VBW Marketing’ ingezet. Over de
samenwerking is hij zeer te spreken. “Nadat ik had uitgelegd wat
de bedoeling was, zijn ze meteen creatief aan het werk gegaan.
Ze waren flexibel en hoewel er wat tijdsdruk op zat, hebben
ze keurig op tijd een mooi leaflet aangeleverd. Niet alleen in
gedrukte vorm om in de winkels uit te delen, maar ook op maat
gemaakt voor al onze digitale kanalen."
Hoewel de actie nog maar net is gestart en doorloopt tot 11 mei,
wordt er al erg positief op gereageerd. De gelukkige winnaars
moeten er vroeg voor op, want op 15 mei vertrekt de bus om
4.45 uur naar Aalsmeer voor een unieke rondleiding.
Afsluitend is er een gezamenlijke lunch.

VBW Marketing
Net als Freddie Wassink, doet VBW Marketing het ook net ‘effen
anders’. Dat begint met luisteren naar de wensen van de klant.
Inleven in de ondernemer en zijn of haar bedrijf en samen
iets moois ontwikkelen. Er zijn vele mogelijkheden om nieuwe

Freddie Wassink had ervaring als bloembinder opgedaan
bij verschillende bloemisten. Op 1 september 2006 kwam
zijn grote droom uit en opende hij zijn eigen winkel in
Aalten. Effen Anders Bloembinders bestaat dit jaar
12,5 jaar. De naam zegt meteen al heel veel over het
bedrijf en de drijfveren van Freddie. Freddie wil het
allemaal ‘effen anders’ doen en is daar, samen met zijn
team, heel succesvol mee. Zo succesvol dat er in 2012
een tweede winkel werd geopend in Dinxperlo.

doelgroepen te bereiken of een leuke actie te communiceren.
Met de VBW Waardecheque met een shoptegoed ter waarde van
€100,- wordt dat nog aantrekkelijker. Op de website
vbwmarketing.nl lees je alles over de mogelijkheden.

Wanneer je een kijkje neemt op de website (effenanders.nl) krijg
je al een heel goed beeld van de winkel, de stijl en het aanbod.
Daarnaast heeft Effen Anders ook een eigen webshop waar de
mogelijkheden enorm zijn. Door de professionele inrichting van
de website en de webshop weet Freddie een bredere doelgroep
te bereiken en breidt hij zijn verzorgingsgebied steeds verder uit.
Effen Anders Bloembinderij is een begrip in de wijde omgeving.

Samen op stap
Een jubileum van 12,5 jaar mag en gaat dan ook gevierd worden.
Natuurlijk doet Freddie dat net ‘effen anders’. Geen kortingsactie
in de winkel of een roos gratis wegegeven, maar samen met een
groep van 20 klanten naar de bloemveiling in Aalsmeer. De bus
is geregeld en klanten kunnen de komende tijd een felbegeerde
zitplaats in de bus winnen.

| Bloemist
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Lobby loont!
VBW is de afgelopen maanden druk geweest met de lobby voor aanpassing in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).
Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, want er is op belangrijke dossiers naar ons geluisterd. De nieuwe wetgeving zal,
bij goedkeuring in de Eerste Kamer, vanaf 1 januari 2020 van kracht gaan worden.
Belangrijkste uitgangspunten WAB:

Een werknemer moet minimaal 4 dagen van tevoren worden

In de basis is de WAB opgesteld om het voor werkgevers

opgeroepen. Bij CAO kan dit worden aangepast;

aantrekkelijker te maken medewerkers in vaste dienst te nemen:

• De WW-premie wordt voordeliger bij een vast contract.

•	Het ontslagrecht moet worden verruimd;
•	Werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag recht
op transitievergoeding;
•	De opbouw van de transitievergoeding wordt gemaximeerd
bij lange dienstverbanden;
•	Er komt een compensatieregeling voor de kosten van transitie

VBW-lobby deels gelukt
In basis was VBW niet ongelukkig met de eerste plannen van
het Kabinet met deze wet. Toch blijven er wel een aantal
aandachtspunten, waarvoor we onze lobby afgelopen maanden
hebben ingezet:

vergoeding voor kleine werkgevers (tot 25 medewerkers)
wanneer er sprake is van bedrijfsbeëindiging wegens

Vrijstelling verhoogde WW-premie

pensionering of ziekte;

De VBW-lobby heeft ervoor gezorgd dat jongeren tot 21 jaar met
een bijbaan (tot 12 uur in de week) geen verhoogde WW-premie
hoeven te betalen. Voorgesteld was om voor alle tijdelijke
contracten een verhoogde WW-premie van minimaal 5 procent
punten in te voeren. Omdat in onze winkels veel gebruik gemaakt
wordt van tijdelijke krachten is dat winst. Helaas hebben we niet
bereikt dat de verhoogde premie op alle tijdelijke contracten
van tafel is.

Ontslagrecht ruimer
Het wordt makkelijker om een ontslagprocedure te starten.
Bij een ontslagaanvraag kunnen binnen de nieuwe wetgeving
meerdere gronden tegelijk worden aangedragen en deze worden
•	Verlenging van de proeftijd bij vaste contracten:

dan ook meegewogen. Voorheen was dit niet mogelijk.

van 2 naar 5 maanden;
• Opeenvolging van tijdelijke contracten wordt verruimd;

Verruiming keten tijdelijke contracten

•	De pauze tussen een keten van tijdelijke contracten kan bij

Ander winstpunt in de lobby is de verruiming van de keten van

CAO worden verkort naar 3 maanden. Nu moet er 6 maanden

tijdelijke contracten. Dit was 24 maanden en wordt 36. Dit geeft

tussen, het opnieuw in dienst nemen, zitten;

ondernemers meer mogelijkheden om te bezien of er voldoende

•	Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde

werk is om een vast contract aan te bieden.

arbeidsvoorwaarden, met uitzondering van pensioenopbouw;
•	Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente
beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen.
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Extra geld voor scholing
Voor het kleine MKB wordt 48 miljoen beschikbaar gesteld voor

Personeel

Wat staat
er in de
CAO over
feestdagen?
bedrijfsscholing. VBW zal voorstellen doen hoe we hier binnen
onze branche invulling aan willen geven.

Payroll
De arbeidsvoorwaarden binnen de branche moeten voor

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat
bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor
werknemers. Er is dus geen wettelijk recht
op een vrije dag op een bepaalde feestdag.

iedereen gelijk zijn. Werknemers die via een payrollbedrijf
worden ingeleend krijgen dezelfde rechten en plichten als de

De CAO houdt wel vast aan de overtuiging dat de

medewerkers die onder de eigen branche CAO vallen. Ook de

werknemer nog altijd niet verplicht kan worden om

ketencontracten via Payroll worden aan banden gelegd. Dit zal

op zondag te werken, dus ook niet Eerste Paasdag

gevolgen hebben voor de kosten van payroll.

of Eerste Pinksterdag. Verder geeft de CAO aan
dat je de werknemers niet kunt verplichten om op
Hemelvaart of op Koningsdag te werken.

Marco Maasse is namens
VBW druk met lobbyen

Overzicht van feestdagen waarbij wordt
aangegeven of een werknemer verplicht kan
worden te werken en welke toeslag geldt:
•	Eerste Paasdag - zondag 21 april:
niet verplicht en toeslag 100%;
•	Tweede Paasdag - maandag 22 april:
wel verplicht en toeslag 100%;
•	Koningsdag - zaterdag 27 april:

Tegenvaller die nog mee kan vallen
Voor seizoenswerk is nog geen oplossing gevonden, de verhoogde
WW-premie, zal in beginsel gaan gelden voor seizoenswerkers.
De meevaller is dat de overheid de ruimte aanbiedt om aan de
CAO tafels verdere afspraken te maken.

niet verplicht en toeslag 30%;
•	Hemelvaartsdag - donderdag 30 mei:
niet verplicht en toeslag 30%;
•	Eerste Pinksterdag - zondag 9 juni:
niet verplicht en toeslag 100%;
•	Tweede Pinksterdag - maandag 10 juni:

Conclusie en meer informatie

verplicht en toeslag 100%.

VBW is niet ontevreden over de uitkomsten. Niet alles is even
positief voor de werkgever, maar de wet bevat een aantal goede
punten voor de bloemisten. Met name; langere proeftijd, langere

Een uitgebreid artikel over verlof is te vinden op

periode van tijdelijke contracten en zeker ook compensatie van

onze website (vbw.nu).

transitievergoeding bij pensioen/ziekte van de ondernemer.
VBW blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en zal waar nodig

Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp

en mogelijk aan de bel trekken waar het gaat om de belangen

kun je contact opnemen met onze CAO Helpdesk

van de bloemist.

(0318 - 527 568, keuze 6).
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Vakonderwijs

VBW en scholen werken aan
vernieuwing vakonderwijs
Samen met actief betrokken AOC’s werkt VBW aan de
vernieuwing van De Bloemistenacademie. Uitgangspunt
is te komen tot een vorm die nog meer recht doet aan
de veranderende behoeftes van het bedrijfsleven en
bovendien leidt tot een hogere in- en uitstroom.

tot klantgerichte verkopers met kennis van het product in
plaats van enkel productspecialisten. Daarnaast is een bredere
opleiding gewenst, waarin studenten kennis kunnen maken
met alle facetten van ‘werken in het groen’. Met de betrokken
scholen wordt op dit moment de opleiding van de toekomst
nader uitgewerkt. Naast inhoud komen ook thema’s aan bod

De klant verandert en daarmee ook het vak van bloemist.

als vorm, locatie(s) en praktijkleren. In de komende periode

Van medewerkers worden andere dingen gevraagd dan 10 jaar

wordt e.e.a. nader uitgewerkt. Het streven is dat het framework

geleden. In de opleidingen moet meer aandacht komen voor

van de nieuwe opleiding deze zomer staat.

deze veranderende behoeftes. We zullen meer moeten opleiden

'We onderzoeken de positionering
van de nieuwe opleidingen.'
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De Bloemistenacademie wordt
mede mogelijk gemaakt door :

VBW ondersteunt bij aanvraag
‘subsidie praktijkleren’

Aanvraag

Bloemisten die BBL’ers in dienst hebben, kunnen gebruik

De VBW CAO Helpdesk kan hierbij helpen. Per aanvraag

maken van de landelijke ‘subsidie Praktijkleren’. De regeling

bedragen de kosten € 250. Hierbij geldt een no cure,

geeft recht op een maximale vergoeding van € 2.700 per BBL-

no pay-regeling. Heb je interesse? Neem dan contact

leerling. VBW kan je ondersteunen bij de aanvraag hiervan.

op met de CAO Helpdesk (0318-527568; keuze 1).

Bloemist

Jouw aanvraag dient aan een aantal uitgangspunaten te
voldoen, om het subsidiebedrag te kunnen ontvangen.

Uit de praktijk: ‘Zone.college gaat
voor de opleiding van de toekomst’
Zone.college is de samenvoeging van het vroegere AOC
Oost en de Groene Welle. Zone.college is één van de
actief betrokken AOC’s waarmee VBW samenwerkt aan
vernieuwing van het onderwijs.
In het najaar van 2018 heeft Zone.college een grootschalig
onderzoek naar de opleiding van de toekomst gedaan en
op basis daarvan een visie ontwikkeld. In het onderzoek
is deskresearch gedaan, gecombineerd met interactieve
inspiratiesessies onder leiding van visionairs. Op basis van het
onderzoek wordt dit voorjaar gestart met de nadere invulling.
De belangrijkste lessen uit het onderzoek van Zone.college:
•	De opleiding moet ‘lenig’ zijn opgezet: De studenten zullen
veel meer regie over hun eigen opleiding moeten (en willen)
nemen en meer variëteit in de opleiding willen en mogen
aanbrengen. Ze stellen zelf hun opleiding samen, in nauw
contact met hun coach.
•	Het gemiddelde uitstroomniveau moet omhoog, onze
studenten moeten een hoog niveau hebben, gemiddeld een
hoger niveau dan nu.
•	Basisniveau van het ‘ambacht’ met daarnaast veel aandacht
voor andere competenties. De rode draad door de opleiding
van alle studenten heen, is het werken met levend/natuurlijk
materiaal in een gebouwgebonden context. Dit heeft aspecten
van creativiteit, communicatie, commercie, esthetiek en ook
wel techniek in zich.

Vervolg
In het vervolgproject wordt het onderwijsprogramma voor
niveau 2 t/m 4 in grof concept uitgewerkt (andere niveaus
worden later ontwikkeld). Daarnaast wordt concreet naar
een huisvestingslocatie gezocht. De eerste focus hiervoor
ligt in Zwolle. Ook wordt vanuit marketing en communicatie
onderzocht hoe de nieuwe opleidingen gepositioneerd moeten
worden en hoe de werving het beste aangepakt kan worden.
Hierover moet rond de zomervakantie meer duidelijk zijn.
VBW steunt de toekomstvisie en wordt door
Zone.college actief betrokken bij de ontwikkelingen.
Via bijeenkomsten met andere betrokken scholen worden
ervaringen met elkaar gedeeld om landelijk tot de gewenste
invulling te komen.

Onder leiding van visionairs werden
interactieve inspiratiesessies gegeven
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Personeel

Voor haar leden biedt VBW diverse producten en diensten.
Graag lichten we er een aantal uit op het vlak van personeelszaken:

VBW ZorgPortaal: geen
gedoe meer met verzuim!
Je mag als werkgever niet aan je zieke werknemer
vragen wat hij of zij mankeert. Tegelijkertijd ben je als
werkgever wettelijk verplicht om er alles aan te doen
een werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk
te helpen.
Ook heb je een langdurige verantwoordelijkheid voor tijdelijke
werknemers die inmiddels niet meer in dienst zijn. VBW Risk
biedt een oplossing om leden volledig te ontzorgen op het gebied
van verzuim. Die oplossing is het VBW ZorgPortaal.
Het VBW ZorgPortaal bestaat uit een verzekering voor de
loondoorbetalingsverplichting en de arbodienstverlening
wordt verzorgd door het VBW Verzuimloket. Kies je ervoor
eigen risicodrager voor de WGA te worden, dan nemen we alle
administratieve rompslomp rondom de WGA uit handen.
Oftewel; een oplossing van de eerste tot de laatste ziektedag.

Besparingsgarantie
De premie van het VBW ZorgPortaal is gegarandeerd lager dan
die van vergelijkbare pakketten. Dit aanbod geldt alleen voor
VBW-leden.

Pluspunten VBW ZorgPortaal
Naast de scherpe premie kent dit pakket een aantal pluspunten
ten opzichte van andere pakketten:
•	Persoonlijke begeleiding vanuit VBW Risk.
•	Je krijgt een vaste casemanager die je kunt bellen als je vragen
hebt en die jou adviseert en begeleidt bij het voldoen aan de
regels van de Wet Verbetering Poortwachter.
• Je krijgt de garantie dat je geen boetes van het UWV krijgt.

•	Bij geen of gering verzuim een grote mogelijkheid van
premiedaling en beperkte mogelijkheid van stijging van premie
in de toekomst.
• Snelle uitkering van schade.
• Stap je over, dan regelen wij de opzegging van je huidige pakket.

•	Je maakt gebruik van een webportaal, dus je kunt altijd en
overal online ziekmeldingen doorgeven.
•	Je krijgt 100% vergoeding voor interventies en het traject om

Wil je meer weten en/of overstappen naar het VBW ZorgPortaal?

een passende werkplek te vinden bij een andere organisatie

Kijk dan op vbwzorgportaal.nl of neem contact op met VBW Risk

als werkhervatting binnen de eigen organisatie niet mogelijk is

(T: 030 2848610, E: risk@vbw.nu).

(2e spoor).
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Meer informatie over het VBW ZorgPortaal

Bloemist

VBW Personeelsplanner:
voor het simpel maken van jouw roosters!
PersoneelsSysteem: voor het simpel maken van
jouw roosters! Veel bloemisten gebruiken Excel voor
het maken van werkroosters. Ook het bijhouden
van vakantie-uren en overuren is iets dat veel
ondernemers in Excel of op papier doen.
PersoneelsSysteem
Om plannen, registreren van gewerkte uren, het bijhouden
van verlofsaldi zo makkelijk mogelijk te maken, werken we
samen met PersoneelsSysteem. Met deze online software
hebben alle medewerkers toegang tot het werkrooster via de

Rapportages

computer of mobiele app.

Binnen de software zijn tal van rapportages aanwezig.
Door middel van deze rapportages kan je makkelijk de

Binnen PersoneelsSysteem kan je eenvoudig werkroosters

gegevens voor de verloning downloaden en doorsturen

maken. Dit kan per week of voor een langere periode.

naar je boekhouder.

In het werkrooster zijn voor de planner de ingeroosterde
uren en zelfs loonkosten direct zichtbaar. Daarnaast kun

Kosten

je een verwachte omzet invoeren zodat het percentage

VBW-leden kunnen het systeem gebruiken voor slechts

personeelskosten inzichtelijk is. Het systeem is bovendien

€ 2,50 per medewerker per maand. De eerste 2 maanden

CAO-proof.

is het gebruik gratis.

Urenregistratie

Voor meer info of gebruik maken: vbw.nu/personeelsplanner.

De gewerkte uren kunnen geregistreerd worden. Dit kan
handmatig door een leidinggevende of door medewerkers zelf

VBW Personeelsplanner wordt uitgevoerd i.s.m.:

(via mobiele app), waarna het goedgekeurd dient te worden
door een leidinggevende.

VBW Salarisadministratie:
geen omkijken meer naar de loonadministratie!
Wij verzorgen voor jou maandelijks de opmaak van je
loonstroken, inclusief het doorvoeren van mutaties
en het verzorgen van de loon- en pensioenaangifte.

Kosten
VBW Salarisadministratie wordt uitgevoerd in nauwe
samenwerking met de CAO Helpdesk en is exclusief
beschikbaar voor VBW-leden. De kosten bedragen slechts

Via een app worden de loonstroken en loonjournaalposten

€ 9,50 per loonstrook.

digitaal aan jou beschikbaar gesteld. Tevens wordt een
SEPA-bestand gemaakt t.b.v. de uitbetaling.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met VBW

Voor vragen kan je kosteloos bellen of e-mailen.

Salarisadministratie. (E: salaris@vbw.nu of T: 0318-419197).

| Bloemist
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Personeel

Training Klanthousiasme: verbeter
de klantgerichtheid in jouw bedrijf
Basismodule (2 avonden)
• Het verkoopgesprek
• De juiste vragen stellen
• Luisteren, samenvatten, doorvragen
•	Verbeteren verbaal en
non-verbaal gedrag
•	Oefenen dagelijkse praktijksituaties

Om de klantgerichtheid in jouw bedrijf te stimuleren, biedt VBW jou
en je medewerkers de training ‘Klanthousiasme’.
De training bestaat uit een basis- en verdiepingsmodule, die los van elkaar te
volgen zijn. Elke module bestaat uit 2 avonden plus praktijkopdrachten. De training
wordt regionaal gegeven en kan bij voldoende (12) deelnemers ook in-company
worden verzorgd. De basismodule kost € 125 per persoon, de kosten voor de
verdiepingsmodule bedragen € 75 per persoon. Aanmelden?

met trainingsacteur
•	Duur: 2 avonden, locatie in overleg,
groepsgrootte 12-14 deelnemers

Verdiepingsmodule (1 avond)
• Klantgericht handelen
• Hoe maak je een fan?
• Commerciële technieken
• Communicatieve vaardigheden

Ga naar vbw.nu/klanthousiasme

• Rendementsverhoging
• Investering

De training Klanthousiasme wordt
mede mogelijk gemaakt door

BHV: veilig, eenvoudig & voordelig
met slimme online tool!
Bloemisten kunnen hun BHV online organiseren, dankzij
de online bhv-tool Help123, die VBW samen met experts
en andere branches ontwikkeld heeft. Medewerkers
verplicht naar prijzige trainingen sturen is verleden tijd.

Met de VB
W
Waardeche
que heb
je recht op
gratis
training vo
or
3 persone
n!

je medewerkers de BHV-opleiding volgen en slagen en je de
BHV-afspraken controleert, voldoe je aan de Arbowet.

Voordeel 2: eenvoudig
Help123 is afgestemd op de bloemist. Je organiseert eenvoudig

Voordeel 1: je voldoet aan de Arbowet

bhv op de werkvloer en het systeem zorgt ervoor dat je niets

Met Help123 ben je niet meer afhankelijk van 1 bhv’er, want

vergeet. Je medewerkers volgen de trainingen online op hun

alle medewerkers volgen een online training, net zo lang tot zij

telefoon, tablet of pc. Help123 herinnert je eraan als het tijd is

geslaagd zijn. Kennis over hoe je moet handelen bij een noodgeval

voor de jaarlijkse herhaling van de training.

is daardoor bij meer mensen aanwezig en dat bevordert de
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veiligheid. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voordeel 3: betaalbaar

staat achter deze aanpak.

De bhv-tool kost je slechts € 4,99 ex. btw per medewerker.

De Arbowet verplicht ondernemers met personeel om BHV te

Vragen?

organiseren. Veel ondernemers denken hieraan te voldoen door

Kijk op Help123.eu of neem contact op met

een of twee medewerkers op een BHV- of EHBO-cursus te sturen.

de Help123desk. Bel 030 - 602 49 15 of mail

Dit is een hardnekkig misverstand! Als je Help123 volledig invult,

naar info@help123.eu

Bloemist

VBW Ondernemerscoaching:
serieus bouwen aan jouw bedrijf
Ben jij er ook aan toe dat een professionele blik eens over
je schouder meekijkt en vervolgens samen met jou een
actieplan uitstippelt? Met persoonlijke coaching van VBW
leer je met andere ogen naar jouw zaak te kijken met als
doel meer rendement voor jouw onderneming.
Het lijkt gemakkelijker dan gezegd: besteed jouw energie aan
de zaken die er echt toe doen en waaraan je verdient. In de
alledaagse hectiek ren je (te) vaak achter relatief onbelangrijke
zaken aan; hoe houd je een gezonde grip op de zaken? Heb je
behoefte aan een scherpe focus en wil je doelgericht werken aan

Michelle en René van VBW Ondernemerscoaching

een rendabel bedrijf maar het lukt niet alleen? De VBW-coach
kijkt graag met je mee.
met jouw eigen doelstellingen. Niet theoretisch, geen dikke

Heldere doelstellingen en praktische aanpak

rapporten, maar praktische verbetering.

De persoonlijke coaching van VBW leert je jouw doelstellingen
helder te maken en hierop te focussen. Samen met een persoonlijke

De mogelijkheden

coach stel je een actieplan op met concrete en praktische stappen.

Voor VBW-leden is persoonlijke coaching beschikbaar. VBW biedt

Dat kan bijvoorbeeld een maandelijkse verhoging van de marge of

dit tegen gereduceerde tarieven aan in samenwerking met Double

verbetering van de teamgeest zijn. Jouw persoonlijke coach ziet toe

Quality Counseling. De coaching kan op uurbasis of in de vorm van

op jouw vorderingen en maakt je ervan bewust.

bundels worden afgenomen:
• Los uur € 99,00

Met de persoonlijke coach kun je kiezen uit een wijd spectrum

• Bundel 5 uur: € 95,00 per uur

van onderwerpen waarop jij gecoacht wil of moet worden: van

• Bundel 10 uur: € 89,00 per uur

strategie en planning tot gesprekstechnieken of op persoonlijk

• Bundel 20 uur: € 79,00 per uur

vlak. Hoe ga ik om met mijn kostbare tijd? Jij beslist waar jij jouw

(tarieven zijn ex. BTW en reiskosten)

energie in wil steken, wij helpen je erbij. Met als resultaat een
ondernemer die weet wat hij wil en meer rendement voor jouw

Voor meer informatie of aanmelden kan je contact opnemen met

bedrijf. Coaching voor jou als ondernemer, in jouw eigen omgeving

VBW (T: 0318-527568, E: info@vbw.nu).

Naast de genoemde ledenservices, kiezen veel
leden ook voor de volgende services van VBW:
VBW Risk

VBW Juridische Dienst

VBW Incasso

Het programma voor
een groei naar een
beter rendement

Voor korting op
jouw verzekeringen

Voor al jouw
juridische support

Geen omkijken
meer naar
onbetaalde facturen

www.vbw.nu/stap

www.vbwrisk.nl

www.vbw.nu/juridisch

www.vbw.nu/incasso

MARKTANALYSE

KLANTANALYSE

BEDRIJFSANALYSE
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Smithers-Oasis

"Zwart steekschuim biedt
Nuzo
verkrijgbaar
bij uw groothandel!
veel mogelijkheden"
Het gebruik van OASIS® Black Ideal steekschuim
®
neemt een vlucht onder bloemisten en daar zijn een
aantal hele goede redenen voor. Floral Designer
Marcel van der Haar wil dat graag delen.

OASIS Roma Bowls
Ideale basis voor bloemwerk, geschikt voor strakkere interieurs

MarcelvanderHaar.com
Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden
Wie een kijkje neemt op de website van Marcel, ziet
Gietrand die dienst doet als waterreservoir
al snel wat hij verstaat onder ‘Floral Design’. “Buiten
de liefde voor bloemen en andere plantaardige
en niet-plantaardige producten was het maken
van unieke creaties, waarbij de uitdaging ligt in de
vormgeving en juiste balans van materiaalkeuze,
“Ik gebruik steeds vaker zwart steekschuim”
iets waar ik me in wilde ontwikkelen. Met het maken
vaker hoor je positieve geluiden over het
van eigen ondergronden en een duidelijkVerkrijgbaar
lijnenspel
in 2Steeds
maten:
gebruik
heb ik in de loop der jaren mijn eigen handtekening
• Art. Nr. 11-00126 - 25 x 20 van
x 5,5zwart
cm steekschuim. “Misschien is
•
Art.
Nr.
11-00127
40
x
25
x
5
cm
het voor sommige collega's een omschakeling,
weten te geven.”
omdat we gewend zijn aan groen en daarmee
ook de drang om alle stukken groen te bedekken
De creaties die Marcel maakt, gaan ook al over
met bloemen of decoratie. Bij OASIS® Black Ideal
de landsgrenzen. Vooral in Duitsland ziet hij zijn
hoeft dat niet meer. Zwart is decoratief en je kunt
klantenbestand uitbreiden. Daarnaast brengt hij zijn
er mooie vormen in stansen. Vooral bij afscheid
kennis en vaardigheden ook graag over op anderen.
bloemwerk geeft dit mooie effecten. Omdat niet
Dat doet
® hij op verschillende manieren. Zowel voor
alles bedekt hoeft te worden gebruik je aanzienlijk
vakgenoten als voor consumenten verzorgt hij
minder product en kost het maken van een mooie
workshops en demonstraties op alle verschillende
Ideale basis
voorheeft
decoratieve
toepassingen,
rouwwerk
minder tijd. Het biedt dus oneindig veel
niveau’s.
Hiervoor
hij een heuse
workshop- alsook creatie
mogelijkheden en is daarnaast ook financieel
farm: ‘Atelier Coraggio’ opgezet in Groenlo.
Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden
aantrekkelijk.”

© SMITHERS-OASIS COMPANY 2013. All rights reserved.

OASIS Venezia Bowls

Gietrand die dienst doet als waterreservoir

Smithers-Oasis
Smithers-Oasis is leverancier van een zeer
uitgebreid assortiment steekschuimproducten.
OASIS® Black Ideal is, net als de andere producten
verkrijgbaar in alle soorten, vormen en maten. Ga
Verkrijgbaar in 3 maten: er zelf ook mee aan de slag en ontdek de voordelen.
• Art. Nr. 11-00122 - Ø 20 cm Het levert je veel op, waaronder waardering van de
• Art. Nr. 11-00123 - Ø 25 cm klant. Is dat niet waar we het uiteindelijk voor doen?
• Art. Nr. 11-00124 - Ø 30 cm

credits: Nico Alsemgeest
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