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Zakelijke markt trekt aan

Boeket
weer in trek
bij bedrijven

vakblad voor de ondernemende en creatieve bloemist

Vakonderwijs

De AOC’s die meedoen aan
de Bloemistenacademie:

Jij maakt het verschil
Goed nieuws, de Bloemistenacademie is dit schooljaar van start gegaan. Bedrijfsleven en scholen
werken nauw samen en leiden mensen op die zowel vakmatig als commercieel mooie producten
kunnen neerzetten. De combinatie bedrijfsleven en school is echt cruciaal. Een aanwinst voor de
bloemist en de branche.

De gunst van de klant
Ook al trekt de economie aan en groeit het consumentenvertrouwen, dat betekent niet dat de
bloemist achterover kan leunen. Integendeel, hij zal alles in de strijd moeten (blijven) gooien om
John Thijert
info@vbw.nu

de gunst van de klant te winnen. Uiteraard biedt VBW diverse instrumenten om die positionering
met dat onderscheidende vermogen te ontdekken en te ontwikkelen. ‘Mijn Tent wordt Top’ is
daar een sprekend voorbeeld van. Geïnteresseerde VBW-leden kunnen zich aanmelden voor de
masterclass in 2017.
Stilstand is achteruitgang. Jij bent bloemist en alleen jij met je team kunt het verschil maken.
VBW helpt je er maar al te graag bij. Voor jouw succes.
Met vriendelijke groet,
John Thijert, voorzitter VBW
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bedrijfsleven te verbeteren. Met vertegenwoordigers uit beide groepen is er in een
periode van twee jaar intensief gesproken
en gewerkt aan de herijking van de
ondernemerschap, klantgerichtheid,

de ambities van de scholen is een aantal

commercieel handelen, communicatie en

scherpere accenten gezet in de inhoud

nieuwe media ook vast onderdeel zijn van

en zijn pilots gedraaid.

de Bloemistenacademie.

Wat is de Bloemistenacademie?

Waarom Bloemistenacademie?

Je kunt de Bloemistenacademie dan ook

Allereerst, de Bloemistenacademie is

Veranderend koopgedrag en andere

zien als een overkoepelend landelijk

géén nieuwe opleiding. De Bloemisten-

manieren van communiceren en onder-

kwaliteitslabel. Waarbij scholen en

academie is wel een samenwerking

nemen liggen vooral ten grondslag aan het

bedrijfsleven hun eigen taken en verant-

Creëer loyale klanten met

tussen de deelnemende scholen, het

oprichten van het eigentijdse samenwer-

woordelijkheden hebben op basis van het

een spaarsysteem

bedrijfsleven en VBW om de inhoud van

kingsverband de Bloemistenacademie.

officiële overheidsdossier Bloem, Groen &

het bloemistenonderwijs meer te richten

De branche had - en heeft nog steeds -

Styling. Aangevuld met branchespecifieke

op de toekomstige vraag uit de bedrijven

dringend een boost nodig die kwaliteit

wensen en extra’s.
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Het nieuwe studiejaar 2016/2017
begint goed met de start van de
Bloemistenacademie! De samenwerking van VBW met twaalf AOC’s
heeft één doel: het opleiden en creëren
van de beste vakmensen voor de
bloemendetailhandel. Waarom is
de Bloemistenacademie nodig?

bloemistenvakopleiding. Aansluitend op
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Thema’s Bloemisten academie medewerker bloem, groen en styling per niveau!

Vakonderwijs
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De vier inhoudelijke uitgangspunten
Bloemistenacademie

Medewerker
Bloem, Groen en styling

Vakbekwaam medewerker
Bloem, Groen en styling

Vakexpert
Bloem, Groen en styling

Bedrijfsleider/ondernemer
Bloem, Groen en styling

Niveau 2 (2 jarige opleiding)

Niveau 3 (3 jarige opleiding)

Niveau 4 (3 jarige opleiding)

Niveau 4 (3 jarige opleiding)

Vakmanschap

Vakmanschap

Vakmanschap

Vakmanschap

Productkennis

Productkennis

Productkennis

Productkennis

Verzorgt groene producten en natuurlijke

Verzorgt groene producten en natuurlijke

Verzorgt groene producten en natuurlijke materialen,

Verzorgt groene producten en natuurlijke materialen,

materialen, Plantenkennis, Kennis van

materialen, Plantenkennis, Kennis van

Plantenkennis, Kennis van gereedschappen, Kennis

Plantenkennis, Kennis van gereedschappen, Kennis

gereedschappen, Kennis van hulpmiddelen,

gereedschappen, Kennis van hulpmiddelen,

van hulpmiddelen, Kennis van ondergronden

van hulpmiddelen, Kennis van ondergronden

Kennis van ondergronden en accessoires,

Kennis van ondergronden en accessoires,

en accessoires, Productverzorging, Verzorging

en accessoires, Productverzorging, Verzorging

Productverzorging, Verzorging snijbloemen,

Productverzorging, Verzorging snijbloemen,

snijbloemen, Verzorging kamerplanten

snijbloemen, Verzorging kamerplanten

Verzorging kamerplanten

Verzorging kamerplanten

Maken groene arrangementen

Maken groene arrangementen

Maken groene arrangementen

Maken groene arrangementen

Maakt bloemwerk, groene decoraties en/of

Maakt bloemwerk, groene decoraties en/of

Maakt bloemwerk, groene decoraties en/of

Maakt bloemwerk, groene decoraties en/of

presentaties, Basisarrangementen, Technieken,

presentaties, Basisarrangementen, Technieken,

presentaties, Basisarrangementen, Technieken,

presentaties, Basisarrangementen, Technieken,

Kleurentheorie/-combinaties, Vormgeving,

Kleurentheorie/-combinaties, Vormgeving,

Kleurentheorie/-combinaties, Vormgeving,

Kleurentheorie/-combinaties, Vormgeving,

Grote opdrachten

Grote opdrachten

Grote opdrachten

Grote opdrachten

Vormgeving

Vormgeving

Vormgeving

Vormgeving

Esthetische vormgeving

Esthetische vormgeving

Esthetische vormgeving

Esthetische vormgeving

Ontwikkelen innovatief vakmanschap

Keuzedeel

Keuzedeel

Keuzedeel

Ontwikkelen eigen innovatieve stijl, Ontwikkelen

Trends, conceptueel bloemwerk/product en

Keuzedeel ‘trends en bloemwerk’

Keuzedeel ‘trends en bloemwerk’ & ‘trends,

innovatieve arrangementen

marktinnovatie’

conceptueel bloemwerk/product

Keuzedeel

en marktinnovatie’

Trends, conceptueel bloemwerk/product en

Ondernemerschap

Het ontwikkelen van een visie op eigentijds groen onderwijs en de kaders

marktinnovatie’

Commercieel handelen

Commercieel handelen

Commercieel handelen

Commercieel handelen

Presentatie en styling

Presentatie en styling

Presentatie en styling

Presentatie en styling

Verzorgt de winkel-/productpresentaties,

Verzorgt de winkel-/productpresentaties,

Verzorgt de winkel-/productpresentaties,

Verzorgt de winkel-/productpresentaties,

Winkelinrichting

Winkelinrichting

Winkelinrichting

Winkelinrichting

Verkopen

Verkopen

Verkopen

Verkopen

Informeert en adviseert, Handelt de verkoop af,

Informeert en adviseert, Handelt de verkoop

Informeert en adviseert, Verwerft opdrachten/

Informeert en adviseert, Verwerft opdrachten/

Calculeren, Het verkoopgesprek

af, Calculeren, Het verkoopgesprek, BTW in de

bindt klanten, Calculeren, Het verkoopgesprek, BTW

bindt klanten, Calculeren, Het verkoopgesprek, BTW

bloemendetailhandel, Verkoop van bruids- en

in de bloemendetailhandel, Verkoop van bruids- en

in de bloemendetailhandel, Verkoop van bruids- en

rouwwerk

rouwwerk

rouwwerk

Bedrijfsvoering en management

Bedrijfsvoering en management

Bedrijfsvoering en management

Bedrijfsvoering en management

Inkoop en logistiek

Inkoop en logistiek

Inkoop en logistiek

Inkoop en logistiek

Ontvangt en verwerkt producten

Koopt in en beheert voorraad

Bepaalt mede assortiment/ inkoopbeleid, Koopt in

Bepaalt assortiment/inkoopbeleid, Draagt zorg

Marketing en communicatie

Personeel

en beheert voorraadbeheer op basis van opdrachten/

voor inkoop en voorraadbeheer

Keuzedeel ‘Klantgericht communiceren’

Begeleidt de werkzaamheden, Wet en regelgeving

projecten

Plannen en organiseren

Personeel

Marketing en communicatie

Plannen en organiseren

Organiseert het kwaliteitsbeleid, Stelt project/

Wet & regelgeving

Keuzedeel ‘Klantgericht communiceren’

Organiseert het kwaliteitsbeleid, Stelt project/

afdelingsplan op, Optimaliseert bedrijfsvoering

afdelingsplan op

Personeel

Personeel

Bepaalt personeelsbehoefte en organiseert werkover-

Bepaalt personeelsbehoefte en organiseert

leg, Stuurt medewerkers aan, Personeelsbehoefte

werkoverleg, Stuurt medewerkers aan

bepalen, De sollicitatieprocedure, De CAO, Wettelijke

(in projecten), Personeelsbehoefte bepalen,

bepalingen, Aansturen personeel, Jaar-/functione-

De sollicitatieprocedure, De CAO, Wettelijke

ringsgesprekken, Verzuim, Ontslag

bepalingen, Aansturen personeel, Jaar-/

Financiële voortgang bedrijf (sturen op cijfers)

functioneringsgesprekken, Verzuim, Ontslag

Regelt de financiële voortgang, Organiseert de finan-

Financiële voortgang bedrijf (sturen op cijfers)

ciering van de onderneming, Bepaalt de commerciële

Regelt de financiële voortgang, Organiseert de

prijs, Van kassa tot administratie, BTW in de Bloemen-

financiering van de onderneming, Bepaalt de

detailhandel, Boekhouding, Sturen op cijfers

commerciële prijs, Van kassa tot administratie,

Marketing en communicatie

BTW in de Bloemendetailhandel, Boekhouding,

Draagt zorg voor de marketing/productpresentatie,

Sturen op cijfers

Samenwerken, Marketing en communicatie

Marketing en communicatie

Ondernemen

Draagt zorg voor de marketing/productpresentatie,

Bepaalt het (toekomst) beeld van de onderneming,

Samenwerken, Marketing en communicatie

Geeft de freelance onderneming/ eenmanszaak

wat er in de opleiding aan bod moet komen kwam tot stand na een intensief
overlegtraject van 2,5 jaar tussen de AOC’s, het bedrijfsleven en VBW.

De opleiding

Naast de reguliere

De inhoud van de bloemistenvak-

basisopleiding bieden de

opleiding is omschreven in het

deelnemende AOC’s speciaal

reguliere kwalificatiedossier

ontwikkelde vakmatige

Bloem-Groen-Styling en geldt

keuzedelen aan. De leerlingen

voor de opleidingsniveaus:

zijn niet verplicht deze te

• 2: Medewerker Bloem-

volgen. Bij het (voldoende)

Groen-Styling;
• 3: Vakbekwaam medewerker
Bloem-Groen-Styling;
• 4: Vakexpert Bloem-

afronden van het keuzedeel
ontvangt de leerling een extra

Voor elk

VBW-Erkenning. Vaktechnische

niveau

keuzedelen zijn: trends en

Groen-Styling / Bedrijfsleider/

bloemwerk (niveau 2 en 3)

Ondernemer Bloem-

en trends, conceptueel

Groen-Styling.

bloemwerk en marktinnovatie

een passe
nde
opleiding!

(niveau 3 en 4).

vorm, Ondernemende houding, Toekomstvisie
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Overig

Overig

Overig

Overig

Belangrijke organisaties, Duurzaamheid

Belangrijke organisaties, Duurzaamheid

Belangrijke organisaties, Duurzaamheid

Belangrijke organisaties, Duurzaamheid

Generieke onderdelen

Generieke onderdelen

Generieke onderdelen

Generieke onderdelen

Nederlandse taal, Rekenen, Loopbaan

Nederlandse taal, Rekenen, Loopbaan

Nederlandse taal, Rekenen, Loopbaan

Nederlandse taal, Rekenen, Loopbaan

en Burgerschap

en Burgerschap

en Burgerschap

en Burgerschap, Engels

| Bloemist
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Vakonderwijs

Module 2: Begeleiden
• Hoe kun je de stagiair blijvend motiveren?
• Hoe geef je instructies en houd je de
relatie gezond?

Module 3: Ontwikkelingsgericht
beoordelen
• Hoe voer je opbouwende voortgangsgesprekken?
• Hoe stem je werkzaamheden af op de
ontwikkeling van de student?

Deelname kosteloos

'Belangrijk is dat de
stagiair weet wat de
zaak voor jou betekent
en dat hij of zij handelt
in lijn met de visie
van het bedrijf'

De workshop Praktijkopleider kent avonden middagbijeenkomsten en wordt
uitgevoerd door een regionale AOC i.s.m.
VBW en SBB. Voor VBW-bloemisten zijn er
dankzij een gerealiseerde subsidie geen
kosten aan verbonden.

Heb je vragen over locaties en data
van de workshop, stuur dan een mail
naar onderwijs@vbw.nu.

Workshop Praktijkbegeleider

Workshop Praktijkbegeleider levert direct voordelen op

Binnen de Bloemistenacademie is het als

Wat verwacht jij
van een stagiair?

voorwaarde gesteld dat een leerbedrijf in
de afgelopen vijf jaar een workshop Praktijkopleider heeft gevolgd. VBW en de AOC’s
bieden deze workshop aan. De workshop
levert de praktijkbegeleider de noodzakelijke basiskennis en - vaardigheden om mbostudenten te begeleiden. De workshop kent
vier modules (van ieder vier uur) die los
van elkaar zijn te volgen in verschillende
regio’s. VBW adviseert echter in ieder geval
de startmodule en module 2 te volgen.

Startmodule
• Wat mag je als leerbedrijf verwachten?
• Welk onderwijs geeft de Bloemisten-

Druk jij de stagiair ’s morgens een bezem in de hand en wenst hem
of haar succes voor de dag? Weet je eigenlijk waarom de stagiair bij
jou komt en wat hij of zij kan en wil leren? Hoe stuur je een jonge
student doelgericht aan zodat jullie beiden hiervan profiteren? Voor
praktijkopleiders biedt VBW i.s.m. via SBB een leerzame workshop.
Met als doel een prettige en optimale samenwerking.

de eigen ontwikkeling. Met de workshop

jouw onderneming. En is soms ook het

Praktijkbegeleider kun je misverstanden

visitekaartje naar klanten. Belangrijk is

en een valse start voorkomen en je legt

Module 1: Matching & voorbereiding

dus dat de stagiair ook weet wat de zaak

de focus direct bij de kern: professionele

• Wat mag je verwachten van een

voor jou betekent en dat hij of zij handelt in

begeleiding in een plezierige en eveneens

lijn met de visie van het bedrijf. Van belang

professionele werkomgeving.

is ook dat jij de stagiair ruimte geeft voor

6
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academie?

Een stagiair loopt geruime tijd mee in

mbo-student?
• Welke afspraken kun je maken en
vastleggen in een opleidingsplan?

| Bloemist
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Vakonderwijs

Vakonderwijs

BPV en het leerbedrijf
Naast de inhoud van de lesstof
hebben de AOC’s en het bedrijfsleven ook nieuwe afspraken
gemaakt over de BPV (stage).
Belangrijk is dat de praktijkbegeleider minimaal hetzelfde niveau
(kennis/ervaring) als de student
heeft en dat hij de afgelopen vier
jaar een workshop Praktijkopleider heeft gevolgd.

waaronder de benodigde gereedschap-

erkende examinatoren zijn in te zetten bij

pen en verbruiksmaterialen (zie artikel

tussen- en eindexamens.

Praktijkleren
kost ook geld!

De omvang daarvan zal tussen leerbedrijf en
student moeten worden bepaald (richting:
€ 15,-/week). Op vrijwillige basis mag een
student overigens wel extra kosten maken
om zich bijvoorbeeld sneller of beter
te ontwikkelen.

Goede fiscale verwerking

‘Praktijk-leren kost ook geld!’).
Uiteraard buigen AOC’s, bedrijfsleven en

studiekosten (materiaal)

Daarnaast krijgen de deelnemende scho-

VBW zich ook over de promotie van de

Het is belangrijk dat de kosten van het

len de mogelijkheid het lesprogramma

Bloemistenacademie door een jaarlijkse

materiaal dat je aan de leerling beschik-

te verrijken met praktijkgastlessen,

campagne die leerlingen al in een vroeg

baar stelt goed worden geboekt. Om te

uitgevoerd door themadeskundigen en

stadium wil enthousiasmeren over de

voorkomen dat het gezien kan worden als

ondernemers.

mogelijkheden in de bloemenbranche.

loon in natura (dat het echt niet is), is het

Deze campagne zal in principe begin

noodzakelijk om:

2017 starten.

• In overleg met de leerling/stagiair vast

Gecertificeerd examineren
De professionele begeleiding van

en promotie

te stellen en vast te leggen wat het bedrijf

het leerbedrijf staat voorop zodat de

Voor de kwaliteit van het bloemisten-

investeert in zijn/haar studie (letterlijk

stagiair zo veel mogelijk facetten van

vakonderwijs is een goed en objectief

het bloemistenbedrijf kan ervaren en

eindexamen zeer belangrijk. Gecerti-

daarnaast alle ruimte en mogelijkhe-

ficeerde objectieve bedrijfsassessoren

den heeft om de eindexamenopdrach-

zijn hiervoor nodig. Samen met Florint

ten uit te voeren. Het leerbedrijf stelt

en Stoas heeft VBW de training National

ook de basismaterialen beschikbaar

Certified Judge opgezet die gecertificeer-

voor het uitvoeren van praktijklessen

de bedrijfsassessoren voortbrengt. Deze

'Voor de kwaliteit van het
bloemistenvakonderwijs
is een goed en objectief
eindexamen zeer
belangrijk'

omschrijven als studiekosten);
• De waarde daarvan bij voorkeur uitdrukken in inkoopwaarde en verkoopwaarde;
• Wekelijks/maandelijks bijhouden welke
waarde aan de leerling voor studie ter
beschikking wordt gesteld, zodat eind van

Financiering basismateriaal
onder druk. Wie betaalt
materialen praktijkopdrachten?

middelen vinden en/of het bedrijfsleven -

het kwartaal en jaar inzichtelijk is voor

dus ook de leerbedrijven - betalen in alle

hoeveel geld het bedrijf heeft geïnves-

redelijkheid (mee) aan de kosten van deze

teerd (goed richting de leerling, richting

praktijkmaterialen. VBW gaat in ieder

de school en voor eigen administratie);

geval op zoek naar vormen van sponsoring.

• De kosten van het beschikbaar gestelde
materiaal boeken op studiekosten/leer-

Jouw stagiair heeft materialen nodig voor

Creatief proces

middelen (en afboeken van de inkoop-

het uitvoeren van praktijkopdrachten,

De bloemistopleiding stelt al veel basis-

waarde);

zowel in het leerbedrijf als ook bij de prak-

materialen beschikbaar voor het uitvoeren

tijkopdrachten op school. Door de kortingen

van praktijklessen waaronder de beno-

vanwege verkapt loon voorkomen en

in het onderwijs hebben AOC’s steeds

digde gereedschappen en verbruiksma-

wordt echt inzichtelijk hoeveel het bedrijf

meer moeite met het financieren van deze

terialen zoals oasis, ondergronden en

in product in de studie heeft geïnvesteerd.

materialen voor de bloemistenopleiding.

decoratiematerialen. Voor de variatie en

En de studenten zijn niet verplicht het

ontwikkeling van het creatieve proces en

Binnenkort wil VBW deze methode

materiaal zelf te bekostigen. Welke rol kan

het vakmanschap is het van groot belang

ook laten bekrachtigen door de

of moet de bloemist hierin spelen?

dat de studenten zelf ook voor extra

Belastingdienst.

• Op deze manier wordt een extra heffing

materialen zorgen om de praktijkAls de AOC’s alle materiaalkosten blijven

opdrachten voldoende uit te voeren.

vergoeden, bestaat de kans dat dit zich

8
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terugbetaalt in een teruggang van vak-

Bijdrage leerbedrijf in overleg

manschap, creativiteit en passie bij de

VBW stelt dan ook voor dat zij dat doen in

studenten. Dat kan nooit de bedoeling zijn.

overleg met het leerbedrijf. Het leerbedrijf

Volgens VBW en binnen het concept van de

kan, in alle redelijkheid, de noodzakelijke

Bloemistenacademie zijn er twee

materialen voor deze opdrachten gratis

oplossingen: de scholen zelf moeten

beschikbaar stellen aan de studenten.

| Bloemist
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Lobby

Personeel
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VBW roept Royal
FloraHolland op om
fysieke klok te behouden
- kleinschalige - bloemist en de lijnrijder blijft

De toekomst van de fysieke klok bij
Royal FloraHolland blijft de gemoederen
bezig houden. Marco Maasse, directeur
VBW, sprak in augustus met de veiling
om meer licht te werpen op de plannen
rondom de klok.

VBW-brandbrief
naar minister
Asscher

over Wet Werk & Zekerheid
VBW stuurde 31 augustus een brandbrief naar
Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken
& Werkgelegenheid met als reden gedeelten
van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) rondom
bedrijfsbeëindiging spoedig te herzien.

beschouwen als een speciale doelgroep.

Bijna € 73.000
subsidie uitgekeerd
aan VBW-leden
Met ondersteuning van het VBW-subsidiebureau
kon voor het schooljaar 2014-2015 een subsidie
worden aangevraagd in het kader van de regeling
Praktijkleren.

VBW hoopt te bereiken dat de veiling
garandeert dat de fysieke klok niet voor

Aanleiding van de brief zijn de vele signalen van

Dankzij deze landelijke regeling konden werkgevers

2020 verdwijnt en hopelijk nog langer blijft.

bloemisten dat de wet averechts werkt waar het gaat

die een BBL-leerling (leerling die zijn beroepsopleiding

om bedrijfsbeëindiging. Marco Maasse, directeur VBW:

voor een belangrijk deel in het bedrijf volgt) in dienst

‘Royal FloraHolland wil in die jaren de

‘De wettelijke transitievergoedingen die stoppende

hadden een flinke subsidie ontvangen, oplopend tot

bloemist voorbereiden en vertrouwd

bloemisten aan medewerkers moeten betalen, zijn soms

€ 2.700,- per leerling per jaar. 29 bloemisten maakten

maken met ook niet-persoonlijke digitale

absurd hoog. Die bloemisten kunnen daardoor eigenlijk

hiervan gebruik, in totaal is aan deze bloemisten

Marco: ‘VBW wil graag weten wat de plek

koopsystemen. Ongeacht de uitkomst van

niet stoppen of komen in de financiële problemen.

€ 72.967,- uitgekeerd.

is van de bloemist bij Royal FloraHolland.

de discussie, is het slim dat de bloemist

Dat kan nooit de bedoeling zijn van de WWZ. VBW trekt

De veiling ziet de grote waarde van het

zich voorbereidt op niet-persoonlijke

aan de bel bij het ministerie om in te grijpen en de wet

Schooljaar 2015-2016

bloemistensegment en is overtuigd van de

digitale inkoopsystemen.

te herzien of aan te passen voor bepaalde groepen

Ook voor het afgelopen schooljaar (2015-2016) bestaat

kleinschalige ondernemers.’

de mogelijkheid om van deze regeling gebruik te maken.

waarde en de behoefte die de bloemist stelt
aan het kopen op de fysieke klok: van het

Veiling Plantion geeft desgevraagd aan

zien en voelen van het product en de sociale

geen plannen te hebben om de fysieke

Ook de fractievoorzitters van de partijen uit de Tweede

VBW-subsidiebureau via subsidiebureau@vbw.nu of

contacten tot zijn invloed op het inkoopproces.

klok op te heffen.

Kamer ontvingen de VBW-brief.

0318-52 75 68 (keuze 7).

Neem voor de mogelijkheden contact op met het

VBW ziet graag dat Royal FloraHolland de
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Gratis adverteren in
de lokale krant
t.w.v. 200 euro
Huis-aan-huiskranten zijn ook anno
2016 nog altijd een ijzersterk middel
om consumenten te bereiken. Wist je
dat 51% van de lezers actie onderneemt
naar aanleiding van de advertenties in
de krant? En dat klanten van bloemisten
de lokale krant als belangrijkste
informatiemedium gebruiken?

Verzilver ze voor eind 2016:
De VBW Waardecheques!
Lidmaatschap van VBW levert je veel voordeel op. Neem nu de VBW Waardecheques. Goed voor gratis producten en
advertenties. Dat laat je als bloemist toch niet liggen? Kijk voor het aanbod in de begin dit jaar ontvangen Kado(os) of
op vbw.nu/waardecheques en verzilver ze allemaal. Dat kan nog tot en met eind 2016! We lichten 2 cheques uit:

Mocht je nog twijfelen over adverteren

Lievelingsbloemcampagne of rond

Deze cheque is alleen te besteden

in de lokale krant, dan kan je de

de Kerstdagen om extra publiek naar

bij lokale weekkranten die worden

meerwaarde nu zonder drempels zelf

je zaak te trekken. De waardecheque

uitgegeven door De Persgroep. Kijk voor

ontdekken. VBW en De Persgroep

moet i.v.m. landelijke afspraken worden

het overzicht op www.persgroep.nl.

bieden je namelijk een gratis advertentie

verzilverd bij VBW Marketing.

t.w.v. € 200,- in een weekkrant die
bij jou in de buurt verschijnt. Zet de

Meer weten?

advertentie bijvoorbeeld in tijdens de

www.vbw.nu/waardecheques/gratis-advertentie/

‘Veel extra aandacht dankzij advertentie’
Wim en Diane Markerink van Bloemsierkunst Markerink (Zutphen) over de advertentiewaardecheque
‘Wij hebben de advertentiewaardecheque van VBW gebruikt om onze

Gratis Floralifeproducten t.w.v. 150 euro

regionale Pioenendag in juni te

Wat zit er in het pakket?
•

Floralife®

Express Clear 200 (10L)

Floralife®

Floralife®

•

• Floralife® Finishing Touch Spray 0,5L

Express

•

Leafshine ULTRA 400ml

(geconcentreerde versie)

innovaties in de geschiedenis van de
bloemenverzorging:

•

+ handpomp
Het is misschien wel één van de grootste
Floralife®

promoten. VBW Marketing heeft onze
Floralife®

Floralife®

Cleaner 2L
Quick Dip 1L

•

advertentie opgemaakt en de plaatsing
in de Zutphense Courier geregeld.

Liquid sticks ‘Delfts Blauw

Edition’ verpakt in Cookie Jar of

Doordat we adverteerden, kwamen

Mini Curver Box

we ook in aanmerking voor een gratis
redactioneel artikel. Dat heeft veel

Clear 200. Dankzij dit innovatieve middel
hoef je als bloemist namelijk nooit meer

Meer weten?

aandacht en bezoek aan de winkel

stelen van snijbloemen af te snijden voor

www.vbw.nu/waardecheques/gratis-proefpakket-floralife

opgeleverd. Er stonden op sommige

je ze op de emmer zet.

momenten zelfs rijen voor de kassa.

Minder werk en minder afval dus. Je kunt

We hadden ook flyers verspreid in de

het nu gratis uitproberen, want Floralife®

aanloop naar de Pioenendag, maar je

en het artikel in de krant krijg je een

Express Clear 200 (10L + handpomp)

vergeet makkelijk wanneer het ook al

geheugensteuntje. Het werkt daarom

is één van de producten in het gratis

weer zo ver is. Door de advertentie

drie dubbelop.’

Floralife-pakket dat je kunt ophalen bij
één van de vestigingen van Alflora.
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Samen staan
we sterker
Wist je dat je jaarlijks 4 procent dervingskosten mag opvoeren? Of dat je als VBW-lid
gratis kunt adverteren in een lokale krant? Veel bloemisten weten dat niet, merken de
VBW-ledenwervers bijna dagelijks. Zij adviseren en enthousiasmeren niet-leden om
zich aan te sluiten en zijn de voelsprieten in de markt voor de vereniging.

‘De persoonlijke benadering
brengt VBW dichtbij’
Chris Leichtenberg
Freelance bloemist, Maassluis
‘Eén dag per week reis ik door Noorden Zuid-Holland om leden te werven
voor VBW. Veelal spontane bezoeken,

‘De bloemisterij blijft
toch je wereldje’
Annelieke Leijstra
Voorheen Bloembinderij Annelieke Leijstra, Tzum

waarbij ik uitleg wat de vereniging
voor de bloemist kan betekenen. Een

'VBW kan bloemisten
aan alle kanten helpen
en die boodschap vertel
ik overal waar ik kom'

‘Nu ik zelf niet meer als bloemist werk,

het er niet makkelijk hebben. Vandaar

zet ik me twintig uur per week in voor

ook dat ze soms moeite hebben met de

VBW. Zodra je een winkel binnenstapt

lidmaatschapskosten. Logisch, maar het

ben je onwillekeurig weer ‘aan het

rendement is hoog door alle hulp, advies

werk’. Zaken die me opvallen – positieve

en promotie die je eruit kunt halen. Dat je

‘Mijn Tent wordt Top’ of een vakmatige

en verbeterpunten – bespreek ik met

4 procent dervingskosten mag opvoeren

cursus. Laat je adviseren over social media.

de ondernemer. Mijn rayon omvat

bijvoorbeeld, dat weten veel bloemisten

Slim ondernemen, daar staat VBW voor.

het Noorden, een regio met krimp en

niet. Dan heb je het lidmaatschap er alweer

Zeker winkeliers die het moeilijk hebben

vergrijzing. Ik zie dagelijks dat bloemisten

uit. Adverteer gratis in lokale kranten. Volg

zouden die investering moeten doen.’

'Ik sta er versteld van hoeveel
bloemisten VBW nog niet kennen'
‘Ik sta er nog versteld van hoeveel
bloemisten VBW niet kennen of weten
wat VBW doet. Wat ze aanspreekt? Dat

Han Meerhoff
Freelance bloemist, Ovezande (Z)

persoonlijk gesprek brengt de vereniging

werkt beter. Daarom bieden we een

bloemist ben, weet ik wat er speelt en

dichterbij. Nog te veel ondernemers

proeflidmaatschap aan van een half jaar.

waar anderen tegenaan lopen. Het komt

weten namelijk niet wat VBW doet en hoe

In die periode kan de bloemist van alle

regelmatig voor dat ik – mede uit eigen

de vereniging hen kan ondersteunen in

diensten gebruikmaken; van promotie en

ervaring – allerlei vragen beantwoord,

de bedrijfsvoering. Natuurlijk kan ik van

trainingen tot advies over ondernemen

bijvoorbeeld over duurzaamheid. Dat

alles vertellen, maar het zelf ervaren

en personeel. Juist doordat ik zelf

wordt erg gewaardeerd.’

‘Ik wilde graag iets terugdoen voor VBW’
Monique van Hooren
Decora, Nijmegen
‘Jarenlang had ik niets met VBW. Dat kost

komen. Ik doe inspiratie op en deel met

alleen maar geld, dacht ik. Nu weet ik dat

hen mijn ervaringen met VBW. Hoewel

het lidmaatschap je juist geld oplevert als

ik pas begonnen ben, merk ik al dat

je gebruikmaakt van de vele diensten. Zelf

bloemisten het waarderen dat je met

hebben we met onze zaak een lastige tijd

een eigen verhaal komt en niet met een

achter de rug. VBW heeft ons geholpen

verkooppraatje.’

met advies over bedrijfsvoering en we
hebben vrijwel alle trainingen gevolgd
die worden aangeboden. Dat heeft ons
zó geholpen. Dus wilde ik iets voor VBW

je via VBW kennis kunt uitwisselen met

14

'Nog te veel ondernemers weten niet wat
VBW doet en hoe de vereniging hen kan
ondersteunen in de bedrijfsvoering'

collega-bloemisten. En natuurlijk de

hikken tegen de lidmaatschapskosten

die terugvloeien. En niet te vergeten:

terugdoen. Inmiddels ben ik begonnen

ondersteuning die je kunt krijgen op

aan. Dan leg ik uit hoeveel je terugkrijgt

je krijg gratis ‘De Pook’ toegestuurd.

als ledenwerver in mijn eigen omgeving,

tal van terreinen. Denk aan hulp als je

als je een jaar lang lid bent. Die

In een paar maanden tijd heb ik 40

Oost-Nederland. Ontzettend leuk om

omzet stagneert, je niet weet wat je met

waardecheques voor bijvoorbeeld een

kennismakingsleden gescoord. Een bewijs

bij allerlei bloemisten over de vloer te

je inrichting moet doen of problemen met

gratis pioenenpakket of plantenbox

dat bloemisten in de meerwaarde van

je personeel hebt. Sommige bloemisten

doen het goed. Dat zijn directe euro’s

VBW geloven.’

Bloemist

'Het lidmaatschap
levert je geld op als
je gebruikmaakt van
de vele diensten'

| Bloemist
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Meld je
aan op
vbw.nu/alv

‘Masterclass stimuleerde mij
om winkel te verbouwen’

Dagprogramma
8.30 uur

Ontvangst bij
Waterdrinker
Cash & Carry

VBW-ledendag met
ALV op 2 november
De VBW-Ledendag 2016 staat in het
teken van de toekomst en vindt plaats
in en om Aalsmeer. Op woensdag 2
november staat je een achtbaan vol
inspirerende momenten te wachten.

TradeFair plaats en is er een lezing over
de trends van 2017. In de middag heb je de
mogelijkheid om op eigen gelegenheid de
TradeFair te bezoeken.

9.00 uur

V.l.n.r.: Mariëlle van der
Weiden, Roos Kortekaas
en Elfrida Swart

‘Waarom doe je wat je doet? Voel jij je er wel goed bij?
Kan het anders en beter? De kernvragen van ‘Mijn Tent
wordt Top’ lieten me niet los toen ik de masterclass
in 2015 volgde. Resultaat? Ik besloot direct werk te
maken van sluimerende verbouwingsplannen. Nu zit
ik er middenin en in september gaat de vernieuwde en
vergrote zaak open. En mooi dat het is!’

10.00 uur Bezoek Royal

medewerkers. Mariëlle: ‘Een voorbeeld;
hoe spreek je de klant het beste aan
en maak je verbinding? Waardevolle
kennis die je direct kunt toepassen. Ook
bleek dat we vaker momenten moesten
inlassen om elkaar bij te praten. Gezien
ons enthousiasme en onze betrokkenheid
wordt onze tent zeker top!’

Rondleiding door
‘Our World of Plants’

Mariëlle van der Weiden van de

meer bloemwerken en bijzondere vazen

Bloemenweide in Woerden nam de

kunnen tonen. Een speciale ruimte om

FloraHolland House

adviezen van de masterclass ter harte.

zakelijke klanten te ontvangen - hier was

Wil jij meedoen aan ‘Mijn Tent

met inspiratiesessie

Daadkrachtig regelde zij binnen korte tijd

vraag naar – is hier onderdeel van. Ook

wordt Top’? In 2017 gaat een

over trends 2017 en

alles rondom de verbouwing. Mariëlle:

hebben we een plan gemaakt om ons

nieuwe ronde van start. Deelname

aansluitende lunch

‘Ik voelde dat ik een verandering, een

totale klantenbestand vergroten.’

is gratis en exclusief voor VBW-

13.00 uur Bezoek TradeFair op
eigen gelegenheid

verbetering moest en kon doorvoeren.

leden. Meer info en aanmelden:

Ik moest vooruit. De verbouwing biedt

Ook op personeelsvlak bracht Mariëlle

onze bestaande klanten meer beleving,

de adviezen van ‘Mijn Tent wordt Top’

ledenvergadering

service en gemak door de eigentijdse en

direct in de praktijk. Elke bijeenkomst

VBW in grand-café

uitnodigende inrichting waarin we veel

nam zij de dag daarna door met haar twee

16.00 uur Algemene

Om 16.00u vindt de algemene

Waterdrinker met

De dag start met een bezoek aan Our

ledenvergadering van VBW plaats

aansluitend dinerbuffet

World of Plants, hét moment waarop

bij Waterdrinker Aalsmeer (ALV). De

Waterdrinker Aalsmeer al haar noviteiten

agenda en vergaderstukken vind je op

Cultra met o.a.

laat zien en je indruk geeft van hoe

www.vbw.nu/alv. De VBW-ledendag wordt

trenddemonstraties en

planten in de toekomst kunnen worden

afgesloten met een grootse feestavond bij

finale VBW Flowercup

verkocht. Daarna vindt een bezoek aan

Cultra. Netwerk onder het genot van een

het Royal FloraHolland House op de

hapje en drankje met collega-bloemisten,

19.00 uur Feestavond bij

22.00 uur Einde VBW-Ledendag
2016

geniet van trenddemonstraties en maak
live de ontknoping van de VBW Flowercup

De VBW-ledendag wordt mede mogelijk gemaakt door:

(Foto: Bloem en Blad)

'Mijn Tent wordt Top' helpt ondernemers vooruit

vbw.nu/mijntentwordttop

René Raadsheer

René Raadsheer: ‘Richt je op de toekomst!’
‘Een goede doelstelling is het halve werk.’ Ondernemerscoach René
Raadsheer verheugt zich op de uitgewerkte opdracht in het vijfde blok van
‘Mijn Tent wordt Top’. René: ‘Als doelstelling wordt al snel geroepen “Meer
omzet!” Maar wat versta je onder meer? Van welk concrete bedrag word je
gelukkig? En hoe ga je dat realiseren? En als het plan is uitgevoerd? Ben je
dan kritisch op het re-sultaat; wat ging goed en wat niet?’

en herkenbaar product, een extreem
hoge mate van vakmanschap, is
klantvriendelijk en weet hoe hij de klant
aan zich kan binden. Daarbij zorgt hij dat

2016 mee. Wie wordt dit jaar winnaar van

Kandidaten VBW-ledenraad

de prestigieuze vakwedstrijd?

Breng jouw stem uit tijdens de

‘Van doorslaggevend belang is dat de

Eigentijdse bloemist

zijn die hem scherp houden, zodat hij kan

er in zijn omgeving collega’s of anderen

ALV of stem digitaal via vbw.nu voor

bloemist zich bezig houdt met zijn eigen

‘Over gedrag gesproken… wanneer ik vraag

werken aan een gezonde toekomst. 'Mijn

Aanmelden

• Peter Bouman

positionering. Welk beeld heeft de klant

naar de diepere reden waarom een bloemist

Tent wordt Top' gaat ook in 2017 weer van

Aanmelden voor de VBW-Ledendag en/

• Liesbeth Bunt

eigenlijk van mijn zaak? Wat ziet de

kiest voor een bepaalde aanpak, dan komt

start. Heb je behoefte aan meer scherpte,

of ALV is verplicht en kan via

• Marion Lemmen

klant graag veranderen? Klantgegevens

regelmatig de reactie “Omdat ik dat altijd

collega-ondernemers waar je mee kunt

www.vbw.nu/alv. Deelname is gratis.

• Edwin Verhoeve

ver-zamelen over gedrag van klanten

zo doe”. Daar kom je echt niet lang meer

sparren en tools die praktisch helpen

• Jaap Wisse

is cruciaal; je kunt hiermee inspelen op

mee weg. Een eigentijdse ondernemer

naar een gezonde toekomst? Dan zien we

• Pascal Zijlmans

hun wensen en ze verrassen.

weet wat zijn klant wil, heeft een kwalitatief

elkaar in 2017. Je zaak is het waard!’

• Lindsey Zuidgeest
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Flow Accountants: Consumentenvertrouwen groeit

Zeer mooi 1 halfjaar
voor bloemist
e

‘Consument kiest weer
voor duurder boeket’
Kansen in kamerplanten
Kansen zijn er ook voor de verkoop van
kamerplanten. Ze winnen aan populariteit
en dat is terug te zien in de verkopen.

‘Het eerste halfjaar hebben we afgesloten met een heel mooi resultaat! De omzet is gestegen met 5,4% ten
opzichte van 2015.’ Francesco de Haan van Flow Accountants licht de cijfers van het eerste halfjaar 2016 toe.

Binnen het bloemistenkanaal waren in
de eerste helft van het jaar bloeiende
planten in opkomst, net als het gemengde
plantenpakje. De orchidee is nog altijd met
stip de beste verkochte kamerplant.

Duurdere planten in trek
Francesco: ‘Mei en juni hebben me aangenaam verrast

Ook hier geldt dat consumenten weer

ondanks een matige Moederdag door het warme weer en de

bereid lijken om de portemonnee te

meivakantie. De consument had er duidelijk - weer - zin in.

trekken. De verkoop van duurdere

De brutomarge bedroeg het eerste halfjaar 52,5%. Afgezet

kamerplanten (> 20 euro) trok aan. 41% van

tegen de brutomarge van 52,3% in het eerste halfjaar van
2015, betekent dat een prima en stabiel beeld, zeker gezien
de relatief hoge inkoopprijzen over het 1e halfjaar 2016.’

Kosten stabiliseren
‘De personele kosten daalden licht en de huisvestingskosten

het verkochte volume viel in de eerste zes

Het aantal consumenten dat
wekelijks bloemen koopt is in het
eerste halfjaar van 2016 gestegen.
Duurdere boeketten winnen
bovendien aan terrein. Voornaamste
aankoopreden blijft cadeau (57%
versus 41% voor eigen gebruik).

jaar. Opvallend is hier dat mannen meer
(57%) om cadeau te doen blijft cadeau.

besteden aan kamerplanten dan vrouwen.

41% van de aankopen is voor eigen

Zondag in opkomst

aan terrein wint, zowel in volume als in

De meeste snijbloemen en kamerplanten

kunnen zij met succes onderhandelen voor lagere huren

bestedingen. Het gaat dan met name om

worden nog altijd op vrijdag en zaterdag

of zij zoeken naar een andere goedkopere en/of meer

rozen- en tulpenboeketten.

verkocht, maar uit het marktonderzoek

bedrijfsruimte en omdat we in een huurdersmarkt zitten,

strategisch gelegen locatie. Onderaan de streep steeg het

Dat blijkt uit het marktbeeld van Royal

resultaat naar 10,8% van de omzet (9,6% in 2015).’

FloraHolland over het eerste halfjaar

Marktaandeel bloemisten stabiel

blijkt dat de zondag een steeds belangrijkere verkoopdag voor bloemisten wordt.

van 2016. 8% van de consumenten koopt

Aan bloemisten de uitdaging om de

Actieve bloemisten

wekelijks een bloemetje. Dat was een

consument te verleiden om te kiezen

‘2016 is het derde jaar op rij met een mooie omzetstijging.

jaar eerder nog maar 5%. Een teken dat

voor kwaliteit en vakmanschap. Het

Gelukkig maar want in de jaren 2008 tot 2012 zijn we veel

het aantrekken van de economie en het

marktaandeel van bloemisten is in de

Welke kleuren
zijn populair?

omzet kwijtgeraakt. Het brede herstel van de afgelopen

toegenomen consumentenvertrouwen nu

eerste zes maanden van 2016 stabiel

Als een consument bloemen koopt,

jaren is aan verschillende factoren te danken. De economie

ook beginnen te leiden tot extra uitgaven

gebleven en bedraagt ruim 50% van

gaat dat meestal om een roze (26%),

groeit weer en het consumentenvertrouwen en de

aan bloemen.

de afzet van bloemen. Opvallend is

rood (20%) of wit (15%) boeket. Ook bij

dat 50+ers en vrouwen vaker de weg

de kamerplanten zijn rood en wit de

koopbereidheid nemen toe.

bloemist

tegen 38% in dezelfde periode vorig

gebruik. Opvallend is dat het monoboeket

daalden van 8,1% naar 7,6%. Veel bloemisten huren

18

maanden van 2016 in deze prijscategorie,

Monoboeket in opkomst

naar de bloemist vonden en ook meer

dominante kleuren. Gele kamerplanten

Daarnaast zie je ook dat veel bloemisten actief werken

Dat blijkt ook uit het feit dat consumenten

uitgaven aan snijbloemen. Kansen zijn

winnen terrein, de verkoop van paarse

aan hun bedrijf. Dat kan bijvoorbeeld door het meedoen

relatief vaker kozen voor duurdere

er voornamelijk bij doelgroepen die

kamerplanten liep iets terug in de

aan ‘Mijn Tent wordt Top’ of het uitvoeren van gerichte

snijbloemen. In de eerste helft van 2016

de bloemist nog nauwelijks weten te

eerste helft van 2016.

marketingacties; deze bloemisten willen daadwerkelijk

had 55% van de aankopen een waarde

vinden, zoals jongeren (25-45 jaar).

vooruit. Met deze vooruitzichten vermoed ik dat we dit jaar

boven de 10 euro, tegen 47% in dezelfde

VBW zal samen met haar partners nog

ook met een mooi resultaat kunnen afsluiten.’

periode een jaar eerder. Consumenten

nadrukkelijker inzetten op de activatie

kopen bloemen nog altijd het vaakst

van deze groepen.

| bloemist
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Sta
jij stil?

'Sta stil. Kijk om
je heen en stel
kritische vragen.'

Kies je voor B of is na het lezen van
dit artikel je interesse gewekt? Neem
eens vrijblijvend contact met ons op. We
vertellen je graag welke mogelijkheden
er zijn voor jou of voor je medewerkers.
Ontwikkeling kan in groepsverband door
in te schrijven voor Mijn Tent wordt

Nu die stap zetten…

reageren op wat er in deze tijd gevraagd

Top 2017. Individueel kan ook.

Zet de stap die zorgt voor jouw persoonlijke

wordt door de consument. Stel je toch

Kijk voor meer informatie op

ontwikkeling, maar ook van de ontwikkeling

eens voor dat de klant door jouw scherpe

vbw.nu/ondernemerscoaching.

van de medewerkers. Zoek naar een

wijze van ondernemen en alerte manier

omgeving waar ondernemers samenkomen

van doen gaat besluiten om bij jou te

Wil je wel eens weten hoe je medewerkers

die met elkaar ervaringen delen, die

blijven kopen, hoe gaaf is dat?

met klanten omgaan? Na een bezoek van
een door ons opgeleide mysteryshopper

succes hebben in de huidige tijd. VBW

In iedere uitgave van ‘Bloemist’ licht Double Quality Counseling (de uitvoerder van ‘Mijn Tent wordt Top’) een onderwerp
uit de masterclass toe. Dit keer: Ontwikkeling.

Wie kent de uitspraak niet; ‘Stilstand is achteruitgang’. Je kent ze vast,
mensen die nog op dezelfde wijze in- en verkopen of leidinggeven zoals
dat jaren geleden ook al ging. Waarom? Omdat het 20 jaar geleden succes
bracht. Maar de wereld draait anders, de mensen leven en reageren anders.
Klanten zijn beter geïnformeerd en weten het zelfs vaak beter (denken
ze...). Sterker nog, ook de mentaliteit van de medewerkers is totaal veranderd. De conclusie is: wat jaren geleden goed zou zijn geweest voor het
bedrijf, zou het vandaag wel eens helemaal niet meer kunnen zijn. Daarbij
hebben we te maken met een technologische en sociale ontwikkeling. We
merken dat aan inkoopprocessen, digitale ondersteuning en social media.
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biedt bijvoorbeeld businessclubs en de

Kies je A of B?

kunnen we je meer vertellen waar in jouw

masterclass 'Mijn Tent wordt Top'. In een

A Ik blijf de dingen doen die ik altijd

bedrijf verbeteringen mogelijk zijn.

doorontwikkeld programma stimuleren
we de deelnemers in persoonlijke

Kijk eens naar de speciale

ontwikkeling. Zeurpieten die het allemaal

mensen halen waardoor ik kan inspelen

mogelijkheden voor bloemisten op:

wel weten, daar hebben we niks aan.

op de behoeften van de consument in de

www.vbw.nu/mysteryshopping.

Maar ondernemers die zoekend zijn

markt. Het is altijd goed om kritisch te

Maak van jouw bedrijf een toptent!

Hoe doorbreek je dat?

naar mogelijkheden om het beste in

zijn naar jezelf.

Wij ondersteunen graag!

Stil staan! Om je heen kijken en kritische

zichzelf en uit hun bedrijf te halen, zijn

vragen stellen. Aangezien de kleinere

van harte welkom. Wat geweldig dat een

ondernemer vooral aan het rennen is,

branchevereniging op deze wijze investeert

heeft deze vaak een ander (meestal

in de branche door zijn leden kosteloos te

extern) nodig om bewust te worden. Dat

laten deelnemen aan zo’n masterclass.

bewustzijn is nodig om een begin te maken
met een verandering. Natuurlijk krijg je

Persoonlijk ontwikkeling

liever complimenten, echter in dit soort

Het is een prachtige ontwikkeling dat de

veranderingsprocessen helpt het wanneer

nieuwe CAO ontwikkeling stimuleert. Door

iemand je kritische vragen stelt die je aan

bijvoorbeeld jaargesprekken te voeren met

het denken zetten. Daarvoor moet je eerst

medewerkers waarin je afspraken maakt

stil staan. Doe je dat niet, dan staat je

voor het komende jaar. Ook als het gaat

bedrijf stil en dat is niet handig. Want, de

over persoonlijke ontwikkeling. Het is

‘Waar grotere bedrijven vaak in hun

ondernemingen meestal niet het geval.

wereld verandert, klanten en hun mentali-

super belangrijk voor jouw medewerkers,

bedrijfsvoering functies hebben gecreëerd

Toch is het ook daar enorm belangrijk om

teit veranderen en wat verandert er bij jou?

voor jou als ondernemer, en dus voor jouw

waar mensen de hele dag bezig zijn

je regelmatig af te vragen waar je staat

Einstein zij het al: ‘als je blijft doen wat je

bedrijf. Mensen ontwikkelen betekent

met het beter maken van processen

en te ontdekken of je nog met de goede

deed, dan krijg je ook wat je kreeg’. En in de

automatisch dat je jouw bedrijf ontwikkelt.

en mensen, is het binnen kleinere

dingen bezig bent.

praktijk betekent het dat je minder krijgt.

Zo zorg je ervoor dat je optimaal kunt

Bloemist

al deed.
B Ik wil het beste uit mezelf en mijn

| Bloemist
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Training Klanthousiasme

‘Belangrijk dat
medewerkers zich
kunnen ontwikkelen’

‘Houd in de winkel meer
en aan de kassa minder
je mond’

'Ik heb de training Klanthousiasme
samen met 3 verkoopmedewerkers
gevolgd. Ik vind het belangrijk dat zij
zich verder kunnen ontwikkelen en
dat iedereen die in de winkel komt
enthousiast benaderd wordt. Als jij
namelijk zelf enthousiast bent, wordt de

Goed luisteren naar je klanten.
Ze het gevoel geven dat alles om hen
draait. En zorgen dat ze enthousiast
de deur uit gaan. Dat is een kunst
op zich. Oud-bloemist en trainer
Ad Kruik leert bloemisten en hun
medewerkers de fijne kneepjes van
het verkoopgesprek.
'Er bestaan veel verkooptrainingen.

Het kan ook anders, zegt Kruik.

heel natuurlijk zijn. Je ziet vervolgens

klant dat ook. Die beleving telt voor mij

'Complimenteer de klant eerst met zijn

dat deelnemers bewust worden van

uiteindelijk nog zwaarder dan de extra

keuze. Mooi zijn ze hè? En zeg daarna

hoe klanten hen zien en welk effect hun

omzet die je er mee realiseert. Wat ik

eens: Als ik mag vragen, wat gaat u precies

communicatie heeft op het gedrag van

leerzaam vond? Hoe je met verschil-

met de bloemen doen? Zo’n klant vertelt

klanten.'

lende typen klanten omgaat. Een twij-

dan bijvoorbeeld dat het boeket voor een
vriendin in het ziekenhuis is. Kun je vragen

nog meer keuze bieden. Ook zijn we ons

ben je niet aan verkopen, maar aan het

Meer info
en aanmelden

adviseren.'

De training 'Klanthousiasme' omvat

waren de tips over bijverkoop heel

2 avonden en wordt regionaal (o.b.v.

nuttig. Ik merk dat we nu vaker aan

of ze daar eigenlijk vazen hebben. Dan

Die gaan vooral over verkooptechnieken.

van luisteren en doorvragen. Verder

Verkooptrainingen hebben vaak een wat

inschrijvingen) aangeboden. Per training

mensen vragen of ze bijvoorbeeld ook

de focus ligt vooral op gastheerschap.

negatief imago. Alsof je erop uit bent om

kunnen 10 - 12 personen deelnemen.

een vaas nodig hebben of plantenvoe-

Als je dat beheerst, komt de verkoop

klanten meer geld uit de portemonnee te

vanzelf', vertelt Kruik, die de training

praten dan ze eigenlijk kwijt willen. Dat is

De training bestaat uit:

eerst best spannend en zagen wel een

voor VBW verzorgt.

juist niet de bedoeling, zegt Kruik. 'Het gaat

• Het verkoopgesprek

beetje op tegen het rollenspel. Maar

er om dat je de klant optimaal helpt en dat

• De juiste vragen stellen

de sfeer tijdens de training was heel

Wat dat gastheerschap precies inhoudt?

hij of zij uit zichzelf denkt: het mag wel wat

•L
 uisteren, samenvatten, doorvragen

ontspannen en het ijs was zo gebroken.

Het gaat vooral om goed luisteren naar

meer zijn. Dan gaat die klant blij de deur

•V
 erbeteren verbale en

Ik merk dat we nu bewuster nadenken

de klant, legt Kruik uit. 'De klant die jouw

uit en is hij ook tevreden over het bestede

winkel binnenkomt weet als enige wat

budget.' Wie dat goed doet, is volgens Kruik

hij of zij wil. Wat verkopers vaak doen, is

ook minder tijd kwijt aan klantcontact. 'Die

dat invullen voor de klant. Halverwege

klant blijft namelijk uit de weerstand, gaat

een gesprek stoppen ze met luisteren en

niet nog eens nadenken, rondkijken of het

De eigen bijdrage per persoon bedraagt

gaan ze vooral zelf praten. Ze verkopen

‘er even over hebben’.'

€ 95,- (ex. BTW). De overige kosten zijn

toch veel kansen liggen.'

Bloemist

meer bewust geworden van het belang

Dat zit ook verwerkt in deze training, maar

ding. Mijn medewerkers vonden het

non-verbale gedrag
•O
 efenen dagelijkse praktijksituaties
met trainingsacteur

over hoe we klanten benaderen.
De training heeft ons geholpen om
klanten zich nog weer welkom te laten
voelen. We gaan dan ook zeker nog
de verdiepingsmodule volgen.'

voor rekening van VBW (€ 405 p.p.)

Bertine van de Meent, Meent &

Inmiddels heeft Kruik de training

Naast de basistraining is ook een

Bouman Bloemen (Veenendaal)

misschien nog wel een boeket, maar laten
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felende klant moet je bijvoorbeeld niet

aan tientallen bloemisten en hun

verdiepingsmodule beschikbaar. Kijk

In de winkel moeten we dus vaker onze

verkoopmedewerkers gegeven. Wat vooral

voor meer info of om je aan te melden

mond houden. Aan de kassa zijn we juist

aanspreekt? Dat de training zo praktisch is.

op www.vbw.nu/klanthousiasme.

te bescheiden, is de mening van Kruik. 'Als

Zo krijgen deelnemers praktijkopdrachten

een klant direct een boeket pakt en komt

en oefenen ze verkoopgesprekken met

afrekenen, gaat het gesprekje vaak zo:

een professionele trainingsacteur. 'Dat

Is het een cadeau of voor u zelf? Oh, een

zijn situaties die in jouw winkel spelen.

cadeau. Wilt u daar nog een kaartje bij? En

Vaak vinden de trainingen bij een bloemist

dan houdt het wel zo’n beetje op.'

zelf plaats, waardoor de oefeningen

Deze training wordt mede mogelijk gemaakt door:

| Bloemist
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‘Bij BTW-bon
even vragen naar
bedrijfsnaam’
Ellen Kroekenstoel,
Trendy Bloemen (Lichtenvoorde)

Zakelijke markt trekt weer aan

Boeket weer in
trek bij bedrijven

'Ik denk dat zo’n 30 procent van onze klantenkring bestaat uit zakelijke
klanten, waaronder een paar grote internationaal opererende bedrijven.
We hebben voor hen een handig orderprogramma, waarmee ze online
boeketten kunnen bestellen voor bijvoorbeeld een medewerker die
jubileert. Als ze dat voor 12.00 uur doen, bezorgen we nog dezelfde dag. '

'Het orderprogramma scheelt zowel

altijd even de bedrijfsnaam. Dan maak

ons als de klant veel tijd. Als er in de

ik een afspraak en leg ik ze uit dat

winkel iemand een boeket haalt en

ze makkelijk online bij ons kunnen

een BTW-bon wil, vragen we daarom

bestellen. Binnenkort kan ik ze ook
vertellen dat we gecertificeerd zijn
voor de Barometer Duurzame Bloe-

VBW gaat bloemist ondersteunen bij
veroveren van zakelijke markt
Na enkele magere jaren waarin bedrijven en overheden vooral
bezuinigden op bloemwerk, lijkt er een kentering in zicht. De zakelijke
markt trekt weer aan en VBW gaat bloemisten ondersteunen die daar
op willen inspringen. Dat gebeurt met onder meer een training en
communicatiemiddelen.

wordt geleverd via een abonnementscon-

meer aan bod hoe je een verkoopgesprek

maar ik verwacht dat duurzaamheid

structie. Zakelijke klanten bestellen vooral

voert en daarin de behoeften van de klant

steeds belangrijker wordt voor bedrij-

boeketten voor medewerkers of relaties.

analyseert. Ook overtuigen en het opvolgen van

ven bij het kopen van boeketten. Wij

Een andere belangrijke productgroep is

marketingacties zijn onderdeel van de training.

merken hier ook dat de economie weer

decoratie voor winkel- of kantoorpanden.

'Een bloemstuk ergens achterlaten en vervol-

aantrekt. Bedrijven bestellen weer

gens wachten tot ze je bellen? Dat gaat niet

meer boeketten. Voor ons is dat reden

werken. Je moet er echt bovenop zitten.'

om ook actiever aan de slag te gaan

Ondersteuning VBW

op de zakelijke markt, bijvoorbeeld

De zakelijke markt is wezenlijk anders dan
de consumentenmarkt, vertelt relatiebe-

De acquisitietraining zal in eerste instantie

door in te spelen op evenementen

heerder Sanne Bruil. Je moet weten hoe

aangeboden worden via de businessclubs van

als Secretaressedag. Ik wil zelf weer

zakelijke klanten beslissingen nemen en

VBW. Via de website komen later dit jaar ook

bedrijven langs gaan met folders en

Uit onderzoek (Bloemistenonderzoek 2014

bedrijven als klant. In de afgelopen jaren

daarop inspelen. VBW gaat hierbij onder-

communicatiemiddelen voor de zakelijke

natuurlijk ook met bloemen. Je kunt

en Bloemisten Kwartaal Scan 2016 van

nam dat aantal af, maar de ondervraagde

steunen. In de acquisitietraining komt onder

markt beschikbaar. Het gaat bijvoorbeeld om

praten wat je wilt, maar iets laten zien

Royal Flora Holland) blijkt dat ongeveer een

bloemisten zijn overwegend positief over

voorbeeldoffertes met tips voor het berekenen

werkt toch het beste.'

kwart tot een derde van de omzet van de

de toekomst.

Nederlandse bloemisten afkomstig is van

24

mist. Nu is dat nog niet zo’n thema,

zakelijke klanten. Het gaat daarbij vooral

Zakelijke klanten komen in tegenstelling tot

om zakelijke dienstverleners, plaatselijke

consumenten nauwelijks in de winkel. Ze

middenstanders en overheden. Gemiddeld

bestellen vooral telefonisch of via een web-

hebben bloemisten tussen de 26 en 50

shop. Ongeveer een kwart van de boeketten

Bloemist

'Zakelijke klanten
bestellen vooral
telefonisch of via
een webshop'

van de verkoopprijs en brieven voor secretaressedag, verkoopprijs, een format voor een
bedrijfsbrochure en mailings voor (zakelijke)
bloemendagen zoals Secretaressedag en
Kerst. Houd voor meer informatie de website
van VBW in de gaten.

Lees verder op pagina 28
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‘Probeer niet alles
zelf te doen’
Miranda ter Voorde, Meesterlijk Geschikt (Apeldoorn)
'Wij richten ons volledig op de zakelijke markt. Voor grootwinkelbedrijven ontwikkelen we
inrichtingsconcepten met zijdebloemen en verzorgen we regelmatig de decoratie van grote evenementen.
Ik weet dat sommige bloemisten hun neus ophalen voor zijde, maar wij kopen in bij een leverancier die ook
bloemist geweest is. Ze zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Als je dat combineert met mooie vazen,
houten takken, aarde en geurpotjes, denken klanten dat er echte bloemen en planten staan.'

‘Met service het verschil maken’
Ingrid Cramer, Fleurettes Creation &
Decoration (Nootdorp)
'Ik heb best een vlotte babbel, maar zo een bedrijf binnenstappen? Nee, dat
doe ik liever niet. De meeste zakelijke klanten komen hier via mond-totmondreclame. Ze weten dat ze bij ons een kwalitatief goed boeket krijgen.
Ook de service die we bieden speelt een belangrijke rol.'
'Zakelijke klanten bestellen vaak op

waarderen klanten. Ongeveer 40 pro-

het allerlaatste moment. Bellen ze

cent van mijn omzet komt van bedrijven.

‘s middags of we nog diezelfde dag een

Ik verzorg bijvoorbeeld wekelijks de

boeket kunnen bezorgen. Ja dus. Als ze

bloemen bij een hotel, maar heb ook

te plaatsen, dan is er niemand die nog

'Eén van de eerste grote klanten was

een boeket om 9.00 uur nodig hebben, is

banken, horecabedrijven en mkb’ers als

even een boeketje langs kan brengen.

een keten in luxe welnessproducten.

dat er ook altijd op tijd. En soms maak

klant. Vroeger leverde ik ook aan minis-

Als bloemisten moeten we gewoon

We deden eerst het hoofdkantoor en

ik een extra ritje naar de veiling om het

teries. Die besteden nu alles aan en

een lange adem hebben. Blijf kwaliteit

mochten daarna alle winkels doen. Gaaf,

een klant écht naar de zin te maken.

kiezen voor prijsstunters, maar ik hoor

leveren, service bieden en een goede,

maar het kost je bloed, zweet en tranen.

Het scheelt dat wij een eigen chauffeur

daar veel onvrede over. De kwaliteit valt

eerlijke prijs rekenen. Dan komen over-

In de retail is het ‘take it or leave it’. Je

hebben. Dat kost natuurlijk geld, maar

tegen, je kunt niet op rekening kopen

heden en grote bedrijven uiteindelijk

moet in heel korte tijd een winkel kun-

biedt ontzettend veel flexibiliteit. Dat

en als je vergeten bent een bestelling

weer bij ons terug.'

nen inrichten, elk concept moet uniek
zijn en als je een offerteaanvraag krijgt,
verwachten ze diezelfde middag nog een
reactie. Ik heb daarom standaard twee

‘Binnenstappen werkt
beter dan bellen’

mensen op kantoor voor de afhandeling
van de mails en telefoontjes. Je moet er
bovenop zitten, zorgen dat logistiek en
voorraadbeheersing kloppen.'

Edwin Beekhuizen,
Beekhuizen Bloembinders (Velp)

'De afgelopen jaren hebben wij de crisis
ook gevoeld. Bedrijven willen bijvoorbeeld hun evenement mooi aankleden,
maar voor weinig geld. Daarom hebben

versturen vanachter hun computer.

willen doen. Je bent geen superman

we verhuurconcepten bedacht. Nu merk

Maar hoe reageer je zelf op een mailtje

en het is geen schande om mensen in

ik dat de markt weer begint aan te

van een bedrijf dat je niet kent? Ik klik

te huren die beter zijn dan jij. Dat doe

trekken. Ik stap regelmatig een onbe-

dat gewoon weg. Langsgaan is beter.'

ik bijvoorbeeld voor evenementen. Dan
roep ik de hulp in van zzp’ers. Boven-

kend bedrijf binnen en train mijn team
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'Zo’n 30 tot 40 procent van mijn omzet komt uit de zakelijke markt. Mijn klanten variëren van autodealers tot
makelaars en van notarissen tot kappers. Het gaat vrijwel allemaal om bedrijven in de directe omgeving van Velp.'

daar ook in. Wat ga je vertellen, wat is

'Tips om te groeien? Ga uit van je eigen

dien: de zakelijke markt is snel. Als jij in

'Ze bestellen meestal boeketten om

vuren, 1 keer raak. Als we er een klant

wat in mijn beleving de ruimte goed zou

belangrijk in een verkoopgesprek?

kracht. Een concept kopiëren werkt niet.

de winkel een klant staat te helpen en je

aan relaties of medewerkers te geven.

aan overhouden, eten we bij wijze van

doen. Als ik denk dat bloemen geen

Veel bloemisten vinden dat spannend

En probeer niet alles zelf te doen. Als

mist een telefoontje van een bedrijf, dan

De afgelopen jaren was het geen vetpot,

spreken een appelflap bij de koffie. Het

toegevoegde waarde hebben, zeg ik dat

en kiezen daarom om mailings te

je wilt groeien, moet je niet alles zelf

zoeken ze een ander.'

maar ik zie wel weer wat beweging en

werkt beter om gewoon ergens binnen

ook. Misschien niet commercieel, maar

af en toe lukt het om een nieuwe klant

te stappen. Wat daarbij belangrijk is?

ik geloof dat dat op de lange termijn

binnen te halen. Ik heb een medewer-

Dat je het zelf doet als ondernemer

werkt. Zo neem ik ook het gevoel weg

ker die voor mij bedrijven afbelt, maar

en een enthousiast verhaal hebt. Ik

dat ik alleen kom om iets te verdienen.'

dat is schieten met hagel: 100 keer

verplaats me in de ruimte en geef aan

Bloemist
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VBW Bedrijfkosten

Wat kost VBW Bedrijfkosten?

Nooit meer te veel betalen
voor je bedrijfskosten!

column

Het mooie is dat VBW Bedrijfkosten niets kost en alleen geld
oplevert als je bespaart. Onze inspanningen worden vergoed door
onze toeleveranciers, jij hoeft ons niets te betalen.

Weet ik zeker dat ik veel ga besparen?
Graag willen we bewijzen wat we waard zijn. Stuur je huidige
facturen naar ons en wij gaan kijken hoeveel geld je kunt
besparen. Ervaringen uit een proef met diverse bloemisten leert
dat we al snel 15 tot 25% kunnen besparen, wat in veel gevallen
honderden en soms duizenden euro’s besparing betekent.

Bespaar honderden tot duizenden euro’s op je

het beste contract bij een toeleverancier regelen. Jij blijft

bedrijfskosten met VBW!

contracteigenaar en wij helpen je dit goed te beheren.

Reguliere bedrijfskosten, het zijn van die onopvallende kosten

Meer info
Ga voor meer informatie en jouw besparingen naar

voor zaken die nodig zijn, maar niet je directe interesse hebben.

We vragen je van belangrijke bedrijfskosten een (jaar)factuur aan ons

www.vbw.nu/bedrijfkosten en wij zullen

En terecht, want je moet ondernemen. Alle reden voor VBW om

te sturen, we beoordelen dit contract mede aan de hand van belang-

voor jou de beste deals gaan regelen.

voor die ‘stiekeme’ kosten, die ook nog eens jaarlijks fors

rijke eisen voor je bedrijf en checken of dit contract nog marktconform

kunnen oplopen, te komen met een nieuw en sterk besparings-

is. In vrijwel alle gevallen kunnen we je een beter aanbod doen,

concept. Bespaar 15 tot 25% op vaste bedrijfskosten als energie,

waardoor je veel bespaart. Daarna checken we periodiek (jaarlijks) of

(mobiele) telefonie, etcetera en verbeter zo je rendement met

je contract, gezien marktomstandigheden, nóg beter kan.

Sanne Bruil, Relatiebeheerder VBW

honderden tot duizenden euro’s.

Voor welke bedrijfskosten heeft

Onderweg bij de bloemisten in mijn rayon merk ik

Hoe werkt VBW Bedrijfkosten?

VBW Bedrijfkosten een betere oplossing?

dat velen weer positief naar de toekomst kijken.

VBW heeft een team van bedrijfskostenspecialisten, die voor een

We starten met een redelijk groot assortiment, van vuilafvoer,

Ze zien weer mogelijkheden om hun omzet te laten

groep van bedrijfskosten voor jou de beste regeling uit de markt

telefonie tot en met kantoorartikelen (zie apart kader). En mocht je

stijgen en hun rendement te verbeteren. Het gaat dan

halen. Niet alleen voor de korte termijn, maar vooral voor de

voor andere kosten een beter aanbod willen hebben:

voornamelijk de actieve bloemisten die keuzes maken

lange termijn. We nemen geen contract over maar gaan voor jou

even melden bij VBW en dan gaan we voor jou op zoek.

en weten waar ze mee bezig zijn. De één kiest ervoor
om alle markten te bedienen met een herkenbaar

Ton Leerentveld (l) van VBW Bedrijfskosten en
Marco Maasse (r) bekrachtigen de samenwerking.

aanbod, waarbij de ander zich bijvoorbeeld alleen
richt op de consument en niet bezorgt. En weer
een ander kiest voor de zakelijke markt en laat de

Wat biedt VBW Bedrijfskosten jou?

consument links liggen. Bloemisten die keuzes
maken en die goed doorvoeren, hebben het meeste

Afvalverwerking

Energie

ICT en internetverbindingen

Geen contract met een afvalinzamelaar? Dan hanteert jouw

De zoektocht naar een goedkope energieaanbieder mag jou geen

Totaaloplossing volgens het cafetariamodel: naar keuze

gemeentebestuur bedrijfsreinigingsrecht. Dat kan oplopen tot

energie kosten. Wij zoeken dat voor je uit. Dat betekent veel besparen,

clouddiensten, zakelijk internet, payment services, wifi,

Nu de omzet weer aantrekt dienen zich ook weer kan-

honderden euro’s per jaar. Wel een contract? Laten we eens

ondersteuning in beheer van het contract én periodiek controle of het

multimedia, security, ADSL en supersnel glasvezel van hoge

sen richting de zakelijke markt aan. We hebben jaren

kijken wat daar te besparen valt.

nog beter kan. Onze energie gaat je veel opleveren.

kwaliteit tegen de beste prijs.

een daling gezien in de omzet bij de zakelijke klant,

Beveiliging

Huurkostenverlaging

Kantoorartikelen

ons te binden. Maar hoe ga je om met de bedrijven die

Voldoet jouw beveiliging aan de door de verzekeraar gestelde

Voor en namens jou spreken wij met onroerend goed-bedrijven betere

Full-service kantoorinrichting, van papier tot koffie, toner en

in jouw omgeving zitten? Eén ding is zeker, als je

(BORK)-eisen? Zeker weten dat je niet te veel betaalt voor een

huurafspraken af. No cure, no pay; je wordt er dus altijd beter van.

meubilair met de scherpste tarieven. Uiteraard met vrijblijvend

niets doet is de kans klein dat ze spontaan bij je

persoonlijk advies/calculatie alsof je een grootverbruiker bent.

binnen komen. Je zult dus op moeten vallen en goed

kans om succesvol te zijn is mijn stelling.

maar zien nu weer mogelijkheden om bedrijven aan

meldkamerabonnement?

Personeelsarrangement
Brandbeveiliging + BHV

Ook voor personeelsleden hebben we interessante mogelijkheden voor

Telefonie, mobiel en vast

kunt bedienen. Heb je voor jezelf bepaald of er ook

Heb je brandblussers, noodverlichting en dergelijke? Voldoen

privé-kostenbesparingen. Zij kunnen rechtstreeks hun vragen stellen.

Vast, mobiel, VOIP of cloud? We maken eerst een scan van

voor jouw zaak kansen liggen bij de zakelijke klant?

jouw huidige verbruik en de aanbieders en brengen vervolgens

VBW ondersteunt je graag. Laat je inspireren

gecontroleerd? En de BHV? Zijn de medewerkers goed opgeleid

Internetverbindingen

een maatwerkofferte uit met een beter voorstel voor de

door het artikel in deze Bloemist over de

en volgen ze herhalingscursussen en heb je een ontruimings-

Van ADSL tot supersnel glasvezel tegen hoge kwaliteit én de beste

optimale besparing.

zakelijke markt en maak gebruik van de

plan? Doe onze test en kijk wat je kunt bespraren.

deal. Wij rekenen het graag voor je uit wat je kunt besparen.

deze aan de regelgeving en worden ze regelmatig

28

moeten bedenken hoe je deze categorie het beste

Bloemist

mogelijkheden die VBW je biedt.
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Zo ontbind je in
goed overleg een
arbeidsovereenkomst

Het is volgens Vijfhuize slim om altijd een iets
hogere vergoeding te bieden in de vaststellingsovereenkomst dan waar een werknemer recht op
heeft. Zo creëer je een prikkel om er in goed overleg
uit te komen en voorkom je vaak een gang naar
het UWV of de rechter. 'Dat kost namelijk ook
veel tijd, geld en energie die je beter aan je winkel
kunt besteden.'

Kleine fouten, grote consequenties
Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst
komt best precies. Zo is het belangrijk om rekening
te houden met de opzegtermijn die het UWV
hanteert voor een WW-uitkering. Die bedraagt één
maand per vijf gewerkte jaren, met een maximum
van vier maanden. Let ook op als medewerkers
ziek zijn. Dat kan later allerlei vervelende

Renault kopen of leasen
met korting tot 26%

VBW sluit
scherpe deal met
Renault Nederland

consequenties hebben. Ten slotte is het van belang
om finale kwijting overeen te komen. Dit houdt in
dat medewerkers niet later alsnog bij jou kunnen
terugkomen op bijvoorbeeld loon, vakantiedagen
of pensioen.

VBW heeft een scherpe deal gesloten met Renault
Nederland voor bedrijfs- en personenwagens. Via
VBW ontvang je maar liefst tot 26% korting op een
bedrijfswagen en tot 16% korting op een personenauto.
En dat geldt voor zowel kopen als leasen.

Een kleine fout in de overeenkomst, kan grote
financiële consequenties hebben. Daarom is het

Renaults slogan ‘Passion for Life’ staat voor ultiem rij- en

verstandig om je te laten begeleiden door een

gebruiksgenot van het merk dat in de Nederlandse top 3

bedrijfsadviseur. Die kan zo’n overeenkomst voor

van personenauto’s en bedrijfswagens prijkt. Populaire

je opstellen, adviseren over de voorwaarden of

bedrijfsauto’s zijn o.a. Renault Kangoo, Traffic en Master.

ondersteunen bij de gesprekken met je mede-

Dankzij de samenwerking tussen Renault en VBW kan je

werkers.

deze auto’s vanaf heden goedkoop aanschaffen. Uiteraard
kunnen de bedrijfswagens naar wens worden aangekleed en

Een teruglopende omzet, (onoplosbare) conflicten op de werkvloer; er zijn tal
van redenen denkbaar om de arbeidsovereenkomst met een medewerker te
beëindigen. Dan kun je natuurlijk naar het UWV of de kantonrechter stappen.
Maar het is altijd prettiger om in goed onderling overleg uit elkaar te gaan,
eventueel met ondersteuning van VBW. Hoe doe je dat precies?

relatiebeheerder.

te vervoeren.

Dat scheelt volgens Vijfhuize vooral veel

Interesse? Ga langs bij je lokale Renault-dealer en vraag naar

geld wanneer je de overeenkomst wilt

de VBW/bloemisten-deal. Zij zijn op de hoogte. Je kunt ook

beëindigen van iemand die al lang in

contact opnemen met VBW, dan zorgen wij dat er contact met

dienst is.

jou wordt opgenomen.

ondersteunt namens VBW regelmatig

overeenkomst. In zo’n overeenkomst

bloemisten bij het opstellen van een

13.000 euro goedkoper

spreek je samen met een werknemer af

vaststellingsovereenkomst.

'Stel dat je bijvoorbeeld afscheid wilt
nemen van een medewerker die al 21

gaan. Natuurlijk gaat een medewerker niet

Hoe langer een medewerker bij je werkt,

jaar bij je werkt. Ze is nu 55 jaar en

zomaar akkoord met het verbreken van

hoe hoger de vergoeding. Maar let op:

verdient 1.614 euro per maand, exclusief

zijn contract. Daar moet een vergoeding

er is een belangrijke uitzondering voor

vakantiegeld. Als je gebruikmaakt van

tegenover staan. 'Als basis daarvoor kun

bedrijven die minder dan 25 medewerkers

de overgangsregeling heeft ze recht

je de transitievergoeding nemen waarop

hebben en waar de aanleiding voor het

op een vergoeding van 2.034 euro.

een werknemer recht heeft', vertelt Philip

ontslag gelegen is in bedrijfseconomische

Zonder de overgangsregeling zou dat

Vijfhuize van Vijfhuize Bedrijfsadvies. Hij

redenen. Zij vallen tot 1 januari 2020

14.964 euro zijn.'

Bloemist

aangepast om bloemen, planten enzovoorts optimaal en veilig

dienstjaren van voor 2013 niet meetellen.

Daarvoor is er de vaststellings-

onder welke voorwaarden jullie uit elkaar

30

onder de overgangsregeling waardoor

Neem voor meer informatie contact op met je VBW-

Philip Vijfhuize
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'Daar maakte de mysteryshoppers dan ook

dat helemaal niet te zijn. Dat is het waar-

een opmerking over. Ze konden ons lastig

devolle van een mysteryshopper. Die ziet

vinden. Daar sta je zelf niet zo bij stil als je

dingen waar jij blind voor bent. Ik zou dan

elke dag blindelings naar je werk rijdt.

ook elke bloemist aanraden om er gebruik

Wat vinden klanten van jouw winkel,

De borden die klanten de weg moeten

van te maken.'

kwaliteit en service? Mysteryshoppers
brengen in kaart waar jij nog winst

wijzen komen binnenkort binnen. Daar
werken we dus aan', vertelt Annemarie.

Mysteryshoppen in nieuwe
winkel van winnaar Dutch
Wedding Award 2015

'Wat ik vanzelfsprekend
vind, hoeft dat helemaal
niet te zijn. Dat is het
waardevolle van een
mysteryshopper.'

VBWMysteryshopping

Doorvragen

kunt boeken. Laat ook een scan

Gelukkig waren er ook positieve punten.

maken van jouw zaak, zodat je weet

De mysteryshoppers waren enthousiast

waar je kunt verbeteren met VBW

over de sfeer en beleving in de winkel.

Mysteryshopping. Je kunt zowel

En ook de gemaakte producten waren

kiezen voor een eenmalig bezoek als

kwalitatief goed in orde. 'Toch gaven ze aan

voor een abonnement waarmee je

dat ze niet zouden terugkomen. Dat was

structureel je klantbenadering onder

voor mij ook wel een les. Je kunt precies

de loep neemt. Het is ook mogelijk

doen wat een klant vraagt, maar dat

om de hulp van VBW in te schakelen

betekent niet automatisch dat ze tevreden

bij het implementeren van de

de deur uitgaan. We kunnen nog beter

verbeterpunten in jouw winkel.

doorvragen naar wat een klant écht wil.'

Confronterend

Meer weten? Kijk op

De bloemstyliste die in 2015 de Dutch

Is het niet moeilijk om zo gewezen te

Wedding Award won, mocht zelf bepalen

worden op verbeterpunten? 'Natuurlijk

welke aankopen de mysteryshoppers

hoop je stiekem dat ze heel enthousiast

zouden doen. Annemarie koos voor

zijn. Maar aan de andere kant: als je nu

rouwwerk. De uitslag? 'Die was best

goed omgaat met kritiek, krijg je straks

confronterend. De medewerkster

mooiere complimenten van klanten.'

www.vbw.nu/mysteryshopping

concludeerde dat het om iets kleins ging

Bloemenservice Nederland uit Roelofarendsveen behoort tot de top in
Nederland als het om bruidswerk en decoratie van bedrijfsevenementen gaat.
Maar stiekem droomde bloemstyliste Annemarie Hoekstra (29) er al jaren van
om óók een winkel te openen. Afgelopen voorjaar was het zover.

en hielp deze klant aan de balie. Ik vind

En dat is uiteindelijk waar Annemarie

dat je in zo’n geval aandacht moet geven,

het om te doen is. Nou ja, niet de

ongeacht het orderbedrag. Je toont

complimenten dan. Maar om blije klanten.

hoe klanten het contact met onze

medeleven, biedt wat te drinken aan en

'Er is niets mooier dan dat je een klant

medewerkers ervaren.'

vraagt of iemand even rustig wil gaan

stralend de deur uit ziet lopen. Ik droomde

zitten om de wensen door te spreken. Mijn

er al jaren van om een eigen winkel te

Daarom schakelde Annemarie via VBW

verwachtingen waren dus niet duidelijk

beginnen. We doen het gewoon, dacht ik

mysteryshoppers in. Die brachten op twee

bij mijn medewerkers. Die zeiden:

op een gegeven moment. De basis met

Annemarie, jij zegt ook altijd: tijd is geld.'

het bruidswerk en zakelijk werk is goed.

Voor de medewerkers even wennen

maar met name via de telefoon en mail.

verschillende momenten een bezoek aan de

natuurlijk. 'Ik doe voor het bruidswerk

Dat doen ze goed. Daar durf ik blind mijn

gloednieuwe winkel, die gevestigd is in het

altijd zelf de intake. Mijn medewerkers

hand voor in het vuur te steken. Maar nu

bedrijfspand van Bloemenservice Nederland

Kortom: een leermomentje voor de mede-

wat terug doe voor het dorp waar

maakten vervolgens de stukken.

komen er ook mensen binnenlopen.

op bedrijvenpark Veenderveld. Niet direct

werkers, maar ook voor de onderneemster

we gevestigd zijn.'

Ze hadden af en toe wel klantcontact,

Dat is totaal anders. Ik wilde weten

een plek waar je een winkel verwacht.

zelf. 'Wat ik vanzelfsprekend vind, hoeft

Dit is iets moois ernaast, waarmee ik ook

Annemarie Hoekstra
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Factureren vanaf je
keukentafel: het kan met
DC Bloem Online
Even aan de keukentafel facturen of
de bestellingen de deur uit doen. Het
kan snel en eenvoudig met het DC
Bloem Online-administratiepakket.
Machiel Bekker van Machiel Bekker
Bloem en Interieur uit Tiel is zeer
tevreden. ‘Het bespaart ons tijd
én geld.’
Even aan de keukentafel facturen of de
bestellingen de deur uit doen. Het kan
snel en eenvoudig met het DC Bloem
Online-administratiepakket. Machiel
Bekker van Machiel Bekker Bloem en
Interieur uit Tiel is zeer tevreden.
‘Het bespaart ons tijd én geld.’

Machiel Bekker

Machiel Bekker is meer dan bloemist

De overheid is al jaren bezig om
het aantal arbeidsongeschikte
medewerkers dat terechtkomt
in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) te
verminderen. De meest recente
maatregel is de Wet beperking
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa).
Deze wet heeft enorme gevolgen
voor jou als werkgever.

De financiële gevolgen van BeZaVa

Neem de regie in eigen hand met ‘Grip

kunnen groot zijn

op Verzuim en WGA’ van Avéro Achmea

Vanaf 1 januari 2017 zijn werkgevers niet

Kies je voor eigenrisicodragen voor de

alleen meer 12 jaar verantwoordelijk voor

WGA? Kijk dan naar de verzekering ‘Grip

hun zieke vaste medewerkers. Ook zijn zij

op Verzuim en WGA’ van Avéro Achmea op

12 jaar verantwoordelijk voor zieke mede-

www.averoachmea.nl/zakelijk. Met ‘Grip

werkers met een tijdelijk dienstverband.

op Verzuim en WGA’ voldoe je als eigenri-

Dit betekent een enorme toename van

sicodrager eenvoudig aan alle wettelijke

het financieel risico. Een voorbeeld: een

verplichtingen. Of het nu gaat om loon-

medewerker met een jaarcontract en een

doorbetaling of Ziektewetuitkeringen aan

inkomen van € 50.000 is 12 jaar arbeids-

de zieke (ex-)medewerkers in de eerste

ongeschiktheid. Dit kost een werkgever in

2 jaar, de WGA-uitkeringen in de maximaal

totaal € 282.500.

10 jaar daarna, of verzuimbegeleiding en

alleen. In zijn sfeervolle en moderne

Grootste reden hiervoor is de facturatie.

winkel in hartje Tiel verkoopt de

‘Veel klanten willen dat via de mail’, vertelt

ondernemer naast luxe boeketten en

hij. ‘Inscannen was enorm tijdrovend en

rouw- en trouwarrangementen ook

zo kwam ik bij DC Bloem Online. Een

interieurinrichting. ‘Voor ons een logische

pakket waarmee je altijd en overal je

DC Bloem Online is de nieuwe

Werkgevers zijn vanaf de 1e ziektedag

stap, want het geheel – van bloemen

administratie kunt doen. Je hebt alles

generatie software van DC Automa-

12 jaar verantwoordelijk voor hun

en planten tot meubels en verlichting –

steeds bij de hand. Omdat we al met DCAG

tiserings Groep. Een uitermate ge-

zieke vaste medewerkers. Ze moeten

Kiezen tussen UWV of een verzekeraar

maakt van je huis een thuis.’

werkten, ging de overstap vrij gemakkelijk.

bruiksvriendelijk administratiesys-

de eerste 2 jaar het loon doorbetalen

Een werkgever kan ervoor kiezen om de

Je moet uiteraard even wat instellingen

teem voor bestellingen, facturatie en

en voldoen aan alle verplichtingen

WGA-uitkering bij UWV te verzekeren

Deze productdiversiteit, samen met een

bijwerken, maar zodra dat allemaal

boekhouding, dat online – dus overal

rondom re-integratie. Is de mede-

of bij een verzekeraar. Kies je voor een

Meer weten? VBW Risk helpt graag.

flink zakelijk klantenbestand zorgt voor de

staat, bespaart DC Bloem Online je tijd

waar internet is – te gebruiken is.

werker na deze 2 jaar nog steeds

verzekeraar? Dan kies je voor het eigen-

Voor vragen of advies over

nodige administratieve last. Bestellingen

én kosten.’

Altijd up-to-date, ook als het gaat

ziek? En is hij tussen de 35% en 80%

risicodragerschap voor de WGA. Wat voor

eigenrisicodragen voor de WGA

om veranderingen van wetgeving.

arbeidsongeschikt verklaard? Of is hij

jou de beste oplossing is, hangt af van

helpen de adviseurs van VBW Risk je

doen, facturen sturen, orders inboeken
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Met ‘Grip op
Verzuim en WGA’
neem je de regie
in eigen hand

Kosten altijd en
overal in de hand

re-integratie. Met ‘Grip op Verzuim en
WGA’ neem je de regie in eigen hand.

en debiteurenoverzichten uitpluizen.

Voor Bekker was een programma van

Kosten besparen en beheersen was

voor 80% en meer arbeidsongeschikt

jouw bedrijfssituatie. Ben je al eigen-

graag verder. Zij zijn bereikbaar op

Sinds de start van zijn onderneming

DC Automatiserings Groep een logische

nog nooit zo makkelijk. Benieuwd?

met kans op herstel? En krijgt hij ook

risicodrager voor de WGA? Kies dan dit

telefoonnummer 030 284 86 10.

gebruikt Bekker hiervoor de producten

keuze. ‘Dit programma is speciaal voor

Informeer naar de speciale actie

een uitkering voor de WGA (regeling

jaar opnieuw. Door de veranderingen in

van DC Automatiserings Groep, de

de bloemist gemaakt en dat merk je. Zij

voor VBW-leden en neem contact op

Werkhervatting gedeeltelijk arbeids-

de wet stoppen de huidige WGA-verze-

specialist in facturatie-, boekhoud- en

weten wat er speelt in de branche, welke

via info@dcag.nl.

geschikten)? Dan is de werkgever nog

keringen eind 2016. Doe je niets? Dan

orderprogramma’s voor bloemisten.

btw-tarieven gelden voor welke producten

eens 10 jaar verantwoordelijk voor

ben je vanaf 1 januari 2017 automatisch

‘Naar alle tevredenheid ook. Toch groeide

et cetera. Dat werkt veel gemakkelijker

deze uitkering.

verzekerd bij UWV.

de wens naar meer flexibiliteit.’

dan een standaardprogramma.’

Bloemist
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gefunctioneerd, dan heeft hij of zij geen
recht op een prestatietoeslag. Is er echter
geen jaargesprek gevoerd, waardoor er

De
meest
gestelde CAO-vragen
van dit moment

geen doelen zijn afgesproken waarop de
medewerker beoordeeld kan worden,
dan heeft de medewerker, ongeacht zijn
of haar functioneren, recht op een
prestatietoeslag. Ook als hij of zij niet
goed gefunctioneerd heeft.

'Het toekennen van
een prestatietoeslag is
ondermeer gekoppeld
aan het functioneren
van de medewerker.'

Hoe stel ik de hoogte

Per wanneer wordt de

van het salaris van mijn

salarisverhoging toegepast

medewerker vast?

als een medewerker een

Voor de vaststelling van de

jaar ouder wordt?

Per 1 juli van dit jaar is er een extra

hoogte van het salaris dient

Het salaris van de medewerker

prestatietoeslag aan de loonschalen

een medewerker in een functiegroep

t/m 23 jaar is gekoppeld aan de leeftijd van

toegevoegd. Op deze prestatietoeslag kan

ingedeeld te worden. Deze indeling vindt

de medewerker. Wordt de medewerker een

echter pas per 1 januari 2017 voor het

plaats op basis van de werkzaamheden die

jaar ouder, dan gaat de verhoging in per

eerst aanspraak op gemaakt worden,

hij of zij verricht. In bijlage 1 van de CAO

de maand die volgt op de maand waarin

aangezien de prestatietoeslag per

zijn de functiegroepen opgenomen met

de verjaardag valt.

1 januari toegekend wordt.

Bekijk het

CAO
boekje

ao
op vbw.nu/c

daarin een duidelijke functiebeschrijving.
Aan de hand van de functie-indeling en de

Wanneer heeft een

Wanneer vindt er een CAO-

Wat is de opzegtermijn

Schriftelijk kan van bovengenoemde

daarbij behorende salarisschaal kan het

medewerker recht op een

loonsverhoging plaats?

van een medewerker?

termijnen afgeweken worden. Wordt de

loon vastgesteld worden.

prestatietoeslag?

Per 1 januari 2017 worden

De opzegtermijn, die de

opzegtermijn van de medewerker verlengd,

Een medewerker, ingedeeld

de bedragen van de salaris-

werkgever en de medewer-

dan bedraagt de opzegtermijn van de

ker in acht moeten nemen,

werkgever tenminste het dubbele.

in schaal B tot en met F,

schalen met 1% verhoogd.

Let op! Bij de vaststelling van de

heeft recht op een prestatietoeslag als de

De verhoging geldt alleen voor de salaris-

verschilt. Als een medewerker ontslag

hoogte van het loon hoeft geen

medewerker op 1 januari van enig jaar aan

schalen, niet voor de feitelijke lonen.

neemt, dan bedraagt de opzegtermijn

Meer informatie

rekening meer gehouden te worden

de volgende voorwaarden voldoet:

Verdient een medewerker dus meer dan

één maand. Zegt de werkgever het

Kijk voor nog meer antwoorden op

met behaalde diploma’s. De diplo-

• de medewerker is 24 jaar of ouder;

het CAO-loon, dan heeft de medewerker

dienstverband op, dan is de opzegtermijn

veelgestelde vragen op www.vbw.nu/cao

matoeslag is met de nieuwe cao

• de medewerker is ten minste één jaar

geen recht op een CAO-verhoging.

afhankelijk van de duur van het

of neem contact op met de CAO-Helpdesk

dienstverband:

(0318-527568, keuze 1).

afgeschaft. Wel behouden

in dienst;

werknemers die op 30 april 2015

• uit de beoordeling blijkt dat de mede-

Schaal A en B zijn momenteel gelijk aan

in dienst waren en recht hadden

werker volgens de norm functioneert.

het wettelijk minimumloon. Het wettelijk
minimumloon wordt elk jaar per 1 januari

Duur dienstverband

Opzegtermijn

Het toekennen van een prestatietoeslag

en 1 juli door de overheid aangepast.

Korter dan 5 jaar

1 maand

is dus ondermeer gekoppeld aan het

Is een medewerker in schaal A of B

5 tot 10 jaar

2 maanden

functioneren van de medewerker. Heeft

ingedeeld, houd dan goed in de gaten

10 tot 15 jaar

3 maanden

een medewerker niet volgens de norm

of de salarissen per januari en juli

Langer dan 15 jaar

4 maanden

op een diplomatoeslag deze
diplomatoeslag.

verhoogd moeten worden.
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'Per 1 januari 2017
worden de bedragen
van de salarisschalen
met 1% verhoogd.'

| Bloemist

37

Personeel

Nieuwe verzuimoplossing; unieke samenwerking
tussen VBW Verzuimloket en VBW Risk

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.
Hoe krom kan het zijn!

(1e jaar 100%, 2e jaar 70%). Daarnaast

‘Ongelofelijk hoeveel regels en wetten

ben je wettelijk verplicht de werknemer

er de laatste jaren zijn bijgekomen voor

te begeleiden bij een snelle terugkeer op

werkgevers met personeel’, vertelt Marco

de werkvloer. En wat moet je allemaal

Maasse, directeur van VBW. ‘Je ziet gewoon

regelen als blijkt dat je werknemer na

door de bomen het bos niet meer. Leden

twee jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt

kloppen dan ook regelmatig bij ons aan

blijft en in de WGA terecht komt? En wat

met vragen. Vooral als er zieken zijn. En dat

te denken van een tijdelijke medewerker,

snappen wij heel goed.’

die kort na het contracteinde ziek wordt?

WGA uit handen. Een oplossing vanaf

Pluspunten VBW ZorgPortaal

Je bent als werkgever 12 jaar financieel

de eerste tot de laatste ziektedag. En de

Wat komt er op je af

verantwoordelijk. Hoe ga je om met deze

premie is gegarandeerd lager dan die van

Een werknemer met een griepje is vaak

extra geld- en kopzorgen?

vergelijkbare pakketten.

•	Persoonlijke begeleiding vanuit VBW Risk.

‘Ik ben zeer tevreden over het ontstaan

•	Je krijgt een vaste casemanager die je kunt bellen als je

wel te overzien, maar als blijkt dat je

De oplossing voor verzuim

van het nieuwe ZorgPortaal’, zegt Marco

vragen hebt en die jou adviseert en begeleidt bij het voldoen

is wordt het een ander verhaal. Ga je op

VBW heeft samen met VBW Risk en het

Maasse. ‘Het pakket heeft veel voordelen

aan de regels van de Wet Verbetering Poortwachter.

zoek naar een vervanger? Dan word je

VBW-Verzuimloket gewerkt aan een

en sluit goed aan op de wensen van

•	Je krijgt de garantie dat je geen boetes van UWV krijgt.

geconfronteerd met dubbele lonen. De

oplossing om leden volledig te ontzorgen

onze leden. Het VBW ZorgPortaal is heel

•	Je maakt gebruik van een webportaal, dus je kunt altijd en

eerste twee jaren moet je immers het

op het gebied van verzuim. Die oplossing is

interessant en exclusief voor onze leden’.

loon van de zieke werknemer doorbetalen

VBW ZorgPortaal.

Bloemist

VBW
ZorgPortaa
l
ontzorgt
VBW-leden

Naast de scherpe premie kent dit pakket een aantal pluspunten ten opzichte van andere pakketten:

werknemer voor lange tijd uit de roulatie

'De eerste twee jaren
moet je het loon van
de zieke werknemer
doorbetalen.'
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'VBW ZorgPortaal
biedt dekking
voor de loondoorbetalingsverplichting.'

•	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.

overal online ziekmeldingen doorgeven.
•	Je krijgt 100% vergoeding voor interventies en het traject

Meer informatie over VBW ZorgPortaal

Besparingsgarantie

om een passende werkplek te vinden bij een andere

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

VBW heeft bij de verzekeraar bedongen dat

organisatie als werkhervatting binnen de eigen organisatie

Neem dan contact op met VBW Risk. Bel naar 030 2848610 of

loondoorbetalingsverplichting, je krijgt

in principe ieder VBW-lid gaat besparen

niet mogelijk is (2e spoor).

mail naar risk@vbw.nu.

ondersteuning van een arbodienst en

als hij gebruik gaat maken van VBW

als je ervoor kiest eigen risicodrager

ZorgPortaal. Het aanbod is alleen voor

voor de WGA te worden nemen we alle

VBW-leden. Niet-leden kunnen hier geen

administratieve rompslomp rondom de

gebruik van maken.

VBW ZorgPortaal biedt dekking voor de
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Vakmanschap

Finalisten maken zich op
voor NK Junioren 2016

8 oktober 2016 in Kasteel Groeneveld (Baarn)

Uitnodiging: Vakavond
tijdens BLOEMKUNST

Welk toptalent in de bloemsierkunst mag zich straks Nederlands
Juniorenkampioen Bloemsierkunst
noemen? Dat wordt duidelijk op
8 oktober in Kasteel Groeneveld
in Baarn.

Bram van Lierop

Daphne van
Pijkeren

Hidde Klink

Joyce Oudshoorn

Rutger van Mourik

Sanne Nijhuis

Kim van Hes

Klasina Hellinga

Kristel van Dijk

Lieke Zeegers

Sanne van
der Zandt

Martijn Lohuis

Daar vindt de finale plaats van het NK
Bloemsierkunst Junioren. Via vier voorrondes hebben twaalf kandidaten zich
geplaatst voor de titelstrijd (zie kader).
Zij maken in Baarn drie werkstukken.
Het eerste werkstuk is een planten-

Het tweede werkstuk is een handgebon-

En dan is er nog een verrassingsop-

arrangement voor buiten, dat thuis

den boeket, dat aangeboden zou kunnen

dracht die pas op de wedstrijddag zelf

mag worden voorbereid. De finalisten

worden aan de gastheer of gastvrouw

bekendgemaakt wordt. Kortom; een

moeten in hun arrangement minimaal

van Kasteel Groeneveld. De finalisten

pittige uitdaging voor de kandidaten.

25 planten verwerken, waaronder de

werken hiervoor thuis een constructie

De jury bestaat uit Mara van den Berg,

gesponsorde Calanday Pito, de Calandy

uit en horen pas op de finaledag welke

Johan Martens en Martin Groen, allen in

Veni, de Calanday Coto en de Heuchera.

bloemen ze mogen gebruiken.

het bezit van het Certified Judge-certificaat. Zij beoordelen de werkstukken op

In oktober tonen Nederlandse
toparrangeurs hun werk tijdens
BLOEMKUNST 2016. Speciaal voor
VBW-leden en hun medewerkers
wordt op zaterdag 8 oktober een
vakavond georganiseerd. Het kasteel
is dan exclusief toegankelijk.
Je hebt die avond uitgebreid de gele-

idee, kleur, compositie en techniek. De

in verschillende stijlen ingericht door
toparrangeurs, waaronder enkele internati-

Finalisten NK Junioren

onale kampioenen. Onder andere Hanneke

Naam

Woonplaats

Werkzaam bij

kampioenschap in 2017, dat plaatsvindt

Martin Groen, Hans Zijlstra, Marcel van

Joyce Oudshoorn

Rijpwetering

Gift by Nature

in Sint-Truiden (België).

der Haar, Eveline van de Sande, Judith

Hidde Klink

Raalte

Meesterlijk Geschikt

de Frankrijker, Ruud Hazelaar, Max van

Daphne van Pijkeren

IJsselmuiden

Natuurlijk Rosalie

Wil jij de finale meemaken?

de Sluis en Sarah Dikker zullen hun

Sanne van der Zandt

Afferden

Combi Plant

Kom dan naar de VBW-vakavond op

Kim van Hes

Echtenerbrug

Bloemsierkunst He-as - Binnema

8 oktober in Kasteel Groeneveld. Meer

Programma vakavond

Kristel van Dijk

Nieuwveen

Fleur en Kleur

informatie is te vinden op pagina 42.

medewerking verlenen.

bekijken en inspiratie op te doen. Ook kun

De toegang voor de vakavond is gratis.

zaterdag 8 oktober

je netwerken met collega-bloemisten en

Aanmelden is verplicht en kan

18.30 uur

wordt er natuurlijk gezorgd voor een hapje

tot 1 oktober 2016 via

en drankje. Als klap op de vuurpijl vindt de

www.vbw.nu/bloemkunst.

Bram van Lierop

Meterik

Bram Designed

Ontvangst inclusief

Klasina Hellinga

Deinum

Bloem en Styling Valentijn

warme hap

Sanne Nijhuis

Haarlo

bloemenatelier Han Fokkink

Martijn Lohuis

Nijverdal

La Difference

Rutger van Mourik

Ingen

Machiel Bekker bloem en interieur

Lieke Zeegers

Sambeek

Berly Fleur

18.45 - 19.15 uur Verrassings-

opdracht NK Junioren

laatste opdracht van het NK Junioren en

18.30 - 21.30 uur Bekijken expositie

de prijsuitreiking plaats.
BLOEMKUNST 2016 wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Bloemist

Floral
Movement
2016

Prijsuitreiking NK
Junioren

Tot 22.30 uur

Netwerken + naborrel
Het NK Bloemsierkunst Junioren wordt mede mogelijk gemaakt door:

verwacht. De zalen van het kasteel worden

40

NK Bloemsierkunst
Junioren

Bloemkunst 2016
21.30 uur

met 16 oktober in Kasteel Groeneveld te
Baarn. Er worden zo’n 20.000 bezoekers

Nederland op het Europese Junioren-

Frankema, Johan Huisman, Dini Holtrop,

genheid om de aangeklede ruimtes te

BLOEMKUNST vindt plaats van 8 tot en

winnaar van het NK vertegenwoordigt

| bloemist
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Vakmanschap

Voorrondes
VBW Flowercup in teken
van mannenboeket
Bloemisten die slim inspelen op de wensen van
mannen, kunnen flink omzet winnen. Daarom
staan de voorrondes van de VBW Flowercup 2016
in het teken van het mannenboeket.

De commerciële kansen
van een jubileum
bloemen, planten en aardewerk. De opening

Of je winkel nu 1, 5, 10, 25 of 50 jaar
bestaat; een jubileum biedt volop
kansen. Bij Bloem Harmelen wisten
ze die te verzilveren dankzij een
slimme campagne.

leverde de nodige publiciteit op en dat
smaakte naar meer.'

Prikkelende campagne
Al vrij snel na de start besloten de dames
om na te denken over hoe ze het éénjarig
jubileum zouden vieren. ‘Je brainstormt

Die voorrondes vinden plaats bij Pyramide

met elkaar, kijkt bij leveranciers naar

(Naalwijk, 13 september), FloraZon (Venlo,

leuke aanbiedingen. Zouden we een bloem

ophalen in onze winkel. Dat was een

25 september), Plantion (Ede, 3 oktober)

cadeau geven of misschien een tas met

kleine cactus. Aan die actie hadden we een

en Eurofleur (Eelde, 5 oktober).

logo? Op een gegeven moment merkten

goed doel gekoppeld. Hoe meer bonnen

we dat we niet verder kwamen. Daarvoor

er zouden worden ingeleverd, hoe meer

De jury bestaat uit Gerdien Nijboer, Ruud

hebben wij toch net te weinig kaas gegeten

boeketten wij zouden doneren aan de

van Schie en Jaap Wisse, allen in het bezit

van marketing', zegt Marja. ‘Toen zagen

twee verzorgingshuizen in Harmelen’, legt

van het Certified Judge-certificaat. Uit elke

we de waardecheque van VBW Marketing.

Helma uit.

voorronde plaatsen de 6 beste bloemisten

Die gaan we inzetten, dachten we.’

zich voor de finale. Daarnaast zijn er 6

Je vindt de bloemist in de Kalverstraat.

Extra omzet

wildcards te verdelen. In totaal zullen daar-

Niet die van Amsterdam, maar dit

De actie bleek een groot succes. Ruim 400

door 30 deelnemers strijden om de VBW

winkelstraatje in het sfeervolle dorp

Flowercup 2016. De finaleronde vindt plaats

Harmelen mag er ook zijn. Met

tijdens de VBW-ledendag op woensdag

monumentale panden, de statige kerk en

2 november 2016 bij Cultra Aalsmeer.

de Oude Rijn op steenworp afstand is het
er prettig toeven. Hier begonnen Helma en

Nieuw dit jaar is de publieksprijs. Deze prijs

Marja vorig jaar hun eigen winkel.

'VBW Marketing
ontwikkelde een
prikkelende campagne.
Letterlijk'

wordt op elke voorrondelocatie uitgereikt

waren deels bestaande klanten, maar er
zaten ook de nodige mensen tussen die
we niet kenden. De één kwam alleen voor
het cadeautje, de ander nam ook meteen
een boeket mee. Onze omzet lag in dat
weekend fors hoger dan anders.’

aan de maker van het boeket dat door de

‘Marja en ik kennen elkaar van de

bezoekers als meest aansprekende wordt

meesterbinderopleiding’, vertelt Helma.

Samen met VBW Marketing dachten

Meer informatie

beoordeeld. De publieksprijs wordt

'Samen begonnen we een nieuwe

Helma en Marja na over het doel van de

Kijk voor meer info over VBW Marketing op

beschikbaar gesteld door Smithers-Oasis.

winkel: Bloem Harmelen. Een allround

jubileumactie. Dat werd: Bloem Harmelen

vbw.nu/marketing

bloemenwinkel met een enthousiast en

op de kaart zetten in de omgeving én

betrokken team en een mooi assortiment

mensen naar de winkel toe trekken.

Meer info
Kijk voor alle details op
vbw.nu/flowercup.

Floral
Movement
2016

VBW
Flowercup

WAARDEBON

De VBW Flowercup 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bloemist

jouw jubileum:

VBW Marketing een

• Verbind jezelf aan een goed doel: dat

Letterlijk.

Bloem Harmelen bestaat alweer 1 jaar en dat
willen wij vieren!

Hoe meer waardebonnen er bij ons worden
ingeleverd, des te langer worden onze ouderen
voorzien van vrolijke boeketten
Helpt u mee om deze actie tot een succes te
maken?

3 marketingtips voor

Vervolgens ontwikkelde
prikkelende campagne.

verhoogt de sympathie voor je actie
en zorgt voor extra publiciteit.
• Pak het cross-mediaal (online én

Bij inlevering van deze waardebon op 19 of
20 augustus 2016, ontvangt u van ons een
prikkelende attentie.
Als extra willen wij samen met u onze
verzorgingscentra Gaza en Vijverhof in de
bloemetjes zetten

42

mensen leverden een bon in. Marja: ‘Dat

‘We hebben waardebonnen

offline) aan, zodat potentiële klanten

verspreid via social media,

jouw actie overal tegenkomen.

de lokale krant en een

Bloem Harmelen
Kalverstraat 18
3481 ES Harmelen

• Geef iets weg, maar niet voor

promotieteam in het dorp.

niets. Vraag in ruil bijvoorbeeld om

Met de bon konden klanten

e-mailadressen van bezoekers.

een prikkelende attentie

| Bloemist
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#Lievelingsbloem:

vraag gratis promotiepakket aan
Eigentijds en baanbrekend

De nieuwe Lievelingsbloemcampagne staat voor de deur. Hoe
ga jij inhaken? VBW biedt voor haar
leden een gratis promotiepakket!

In de nieuwe campagne
staan herinneringen achter
lievelingsbloemen centraal. Met
zogenaamde Lievelingsbloem
#hashtagstories (eigentijdse vorm
van social media-communicatie)

Over #Lievelingsbloem

komen prachtige, ontroerende

Doel van de campagne is om consumenten

en soms ondeugende verhalen

(3 video’s en 6 verrassende beelden).

te triggeren bloemen cadeau te geven.

rond Lievelingsbloemen tot leven. De

In iedere uiting staat een ander verhaal

Geef niet zomaar een bloemetje, maar

stijl van fotografie en de toon van de

en daarbij behorende lievelingsbloem

kies voor zijn of haar Lievelingsbloemen.

verhalen maken dit tot een zeer eigentijdse

centraal.

Dat heeft écht meerwaarde. Want met

campagne.

Creëer loyale
klanten met een
spaarsysteem

gratis

Haak in!

iemands Lievelingsbloemen geef je niet
alleen prachtige bloemen, maar ook

Promotie via landelijke media

VBW-leden hebben de mogelijkheden

aandacht en herinneringen. Achter elke

Vanaf 11 oktober 2016 wordt de

om in te haken op deze campagne.

Lievelingsbloem zit immers een verhaal.

#Lievelingsbloemcampagne 3 weken

Bedenk je eigen actie, bied klanten de

Verhalen vol mooie, lieve of droevige

lang via landelijke media (o.a. online

mogelijkheid hun #Lievelingsbloem te

momenten en anekdotes. De campagne

bannering, bloggers, social media en

ontdekken (en kopen) of laat jouw klanten

beleeft zijn derde editie. Bij vorige edities

buitenreclame), Mooiwatbloemendoen.nl

stemmen op hun #Lievelingsbloem. Wat

stonden halfnaakte mannen centraal

(website, nieuwsbrief en social media) en

je ook bedenkt, draag het lokaal uit en

met bloemen in hun hand. Dit jaar ligt de

Mijn Bloemist onder de aandacht gebracht

zorg dat de klant naar jouw winkel komt!

Hoe die beloning eruit ziet bepaal je zelf.

klantenpasjes en er is geen betaalkastje

nadruk op de inhoud en wordt gekozen

van de Nederlandse consument (focus op

VBW Marketing helpt je graag bij het

Een gratis vaas bij een aankoop, een

nodig. Het registreren van klanten en

voor een eigentijdse aanpak.

doelgroep ‘Cultivated Performer’).

bedenken van een actie. Neem voor de

workshop, korting op hun aankoop. Dit

hun aankopen doe je eenvoudig via een

Binnen de campagne wordt er gebruik

mogelijkheden contact op via info@vbw.nu

systeem zorgt ervoor dat klanten hun

webprogramma met een beveiligde inlog.

gemaakt van 9 verschillende uitingen

of 0318-527568 (keuze 6).

volgende aankoop ook weer bij jou doen.

Met een spaarsysteem beloon je klanten voor het feit dat ze klant bij jou zijn.
Bij iedere aankoop geef je klanten spaarpunten en bij het bereiken van een
bepaald aantal punten beloon je hun loyale gedrag.

016!

Najaarsactie
Probeer Flowerpoints gratis uit
in 2016. Schrijf je nu in voor onze

De voordelen op een rijtje:

najaarsactie via vbw.nu/online.

door deze spaarpunten mogelijk vaste

• Geen klantenpasjes nodig

Start met Flowerpoints, maar

Gratis promotiepakket voor VBW-leden

klanten. Maar uiteraard alleen als ze ook

• Geen betaalkastje nodig

betaal de eerste maandtermijn pas

VBW biedt haar leden die willen inhaken op de campagne een gratis

over de service en de kwaliteit van de

• Klantinformatie is altijd up-to-date

in januari 2017.

promotiepakket aan, bestaande uit

bloemen tevreden zijn.

• Laag maandbedrag: vanaf €16,95

• Stoepbordposters

• 250 vouchers voor korting op een
volgende aankoop

Flowerpoints

• A4-posters

• Facebook-afbeeldingen

VBW Online ontzorgt leden op het gebied

• 250 #Lievelingsbloem-

• Standaard persbericht

van online diensten en heeft ook een

boeketkaartjes

spaarsysteem ontwikkeld: Flowerpoints. In
tegenstelling tot klassieke spaarsystemen

Het pakket is aan te vragen via vbw.nu/lievelingsbloem

Bloemist

uit in 2

Bovendien worden incidentele klanten

• Raamsticker
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Probe
Flower er
points

• Je bepaalt zelf de spaarkorting

Voor meer informatie kun je terecht

• Verzilveren in de winkel of in

bij VBW Online, Jeroen Tabbernee

jouw webwinkel
• Er zijn zonder meerprijs meerdere

(06-51348371) of Rob den Braasem
(06-31947390).

registratiepunten in de winkel mogelijk
• Je krijgt inzicht in jouw klanten,

is dit systeem erg laagdrempelig.

gemiddeld aankoopbedrag,

Je hoeft geen geld uit te geven aan dure

frequentie, etc.

| Bloemist
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Zo maakten de ABC-bloemisten de Pioenendag tot een succes

Tips voor een
succesvol evenement

‘Werk samen,
houd de kosten laag,
maar pak wel uit!’

Werk samen met andere bloemisten
Samen kun je een groter evenement
neerzetten, inkoopvoordeel behalen,
meer ondersteuning krijgen en is de
organisatie minder werk.
Werk samen met collega-detaillisten
Denk aan ambachtelijke winkels
en zelfstandige speciaalzaken.

de lingeriespeciaalzaak en een

Verwijs klanten naar elkaar en

parfumwinkel. Het winkelpersoneel

stimuleer elkaars omzet met acties.

tipt er klanten om een kijkje te gaan

Zo kun je je onderscheiden van het

nemen bij Bloemsierkunst Markerink.

grootwinkelbedrijf.

Omgekeerd geven bloemisten Wim en
Diane parfumtesters en kortingsbonnen

Pak uit met de aankleding

voor lingerie weg. Zo helpen de lokale

Overweldig klanten door het thema

Rijen voor de kassa

heeft VBW ons tips en advies gegeven

van je evenement overal door te

Bij Bloemsierkunst Markerink staat er

en FleuraMetz heeft ons geholpen bij de

voeren in je winkel. Het effect gaat

En dat gebeurt niet alleen in Zutphen.

inmiddels een rij voor de kassa. Bezoekers

aankleding van de winkels.’

verder dan je denkt. Een klant van

Ook 7 van de 9 andere ABC-bloemisten

vallen voor de charmante seizoensbloem

hebben uitgepakt om de regionale

met zijn heerlijke geur en weelderige

Zelf hebben Wim en Diane de winkel

geïnspireerd en kwam terug voor de

Pioenendag - onderdeel van de Mijn

uitstraling. 10 pioenrozen voor € 6,99.

stijlvol gedecoreerd in het pioenenthema.

decoratie van een bruiloft.

Bloemist Pioenweken - tot een succes

Dat is nog eens een leuk prijsje,

Zo hangen er overal mooie perentakken,

te maken. Voorafgaand hebben ze

denken klanten.

met daaraan glazen vaasjes met een

Houd de onkosten laag

ondernemers elkaar aan publiek.

pioen. Het geeft het gevoel alsof je door

In elke plaats zijn kunstenaars of

ze gebruikgemaakt van de VBW-

‘We kunnen dat doen omdat we als

een sprookjestuin loopt. Alle inspanningen

mensen met een passie te vinden,

waardecheque om gratis te adverteren in

ABC-bloemisten dit evenement samen

zorgen ervoor dat de ABC-bloemisten

die het leuk vinden om en

de lokale krant. Het gezamenlijke initiatief

hebben opgezet en ons inkoopvolume

ongeveer 3 keer zoveel pioenrozen

demonstratie of workshop te

niet in de knop en wel bij de bloemist,

leidde ook tot redactionele aandacht in de

bundelen’, vertellen Wim en Diane. ‘We

verkopen als op een normale zaterdag.

geven. Zo trek je extra publiek

is zijn devies. Dan geniet je er het

vorm van artikelen.

kregen daarom een mooi aanbod van

20.000 flyers verspreid. Verder hebben

In één dag tijd verkochten de
samenwerkende ABC-bloemisten
in de Achterhoek 17.000 pioenrozen.
En dat tegen een mooie marge.
Hoe kregen ze dat voor elkaar?

meeste van.
Het is 4 juni. Het kwik in de binnenstad

Workshops en rozenthee

van Zutphen geeft dik 25 graden aan.

In de binnentuin van de winkel is het

Niet bepaald een temperatuur die

ook druk. Een lokale kunstenaar geeft

uitnodigt om een bosje bloemen te kopen.

een schilder-workshop. Geconcentreerd

Toch is het druk in het winkelpand van

werken de deelnemers aan een schilderij

Bloemsierkunst Markerink.

van een pioenroos. Her en der genieten

tegen lage kosten.

RoyalFloraHolland. RoyalFloraHolland

En minstens zo belangrijk: dat er

maakte het ook mogelijk dat bij elke

positief gesproken wordt over de

bloemist een kweker uitleg geeft. Verder

deelnemende winkels!

mensen van een kopje rozenthee,

De Achterhoekse Bloemisten Club bestaat uit:

Voor de deur staat pioenenkweker Aad.

met natuurlijk daarin blaadjes van de

Ad te Have (Ulft), Anton Visch bloembinderij (Delden),

Je ziet klanten in hun geheugen graven.

pioenroos verwerkt.

Bloembinderij De Ank (Zeddam), Bloemsierkunst Joop

Oh ja, jij was toch van Boer zoekt Vrouw?
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Bloemsierkunst Markerink raakte

Bouwmeester (Neede), Bloemsierkunst Markerink (Zutphen),

Zelf heeft Aad het liever over de bloem die

De thee komt van een biologische

Bloemsierkunst Wijnbergen (Laren, gld.),

deze dag in de spotlights staat. Hoe hij ze

winkel verderop in de straat. Daar

Beo bloembinders (Varsseveld), Olthuis-Takken Bloemkunst

kweekt en hoe je ze open krijgt. Koop ze

staan ook pioenrozen, net als in

(Doetinchem) en Timmermans & Mulder (Winterswijk).

Bloemist
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Kwaliteit leveren,
waar ook ter wereld

Nu verkrijgbaar bij uw groothandel!
Bij bloemen van hoogwaardige kwaliteit horen hoogwaardigeverzorgingsproducten, vindt Jeroen Kip van
® wij
La Différence Bloemsierkunst. ‘Daarom
werken
OASIS
Roma
uitsluitend met de producten van Smithers-Oasis®.

Jero

Bowls en Kip

Alleen dan ben ik ervan verzekerd dat ik die
kwaliteit
Ideale
basis voor bloemwerk, geschikt voor strakkere interieurs
ook daadwerkelijk kan leveren.’

Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden

Een bijzonder grote eer; La Différence Bloemsierkunst
mochtdie
de dienst doet als waterreservoir
Gietrand
aankleding van de MH17-herdenkingsdienst in Vijfhuizen verzorgen.
Jeroen: ‘We hebben veel hortensia’s gebruikt, toch een lastig te
hydrateren bloem. Door Floralife® Quick Dip 100 hadden deze een
veel langere levensduur dan normaal. Met name bij een herdenking
is dat van groot belang.’

Verkrijgbaar in 2 maten:
• Art.Hoogwaardige
Nr. 11-00126 - 25 x 20
x 5,5 cm
kwaliteit
• Art. Nr. 11-00127 - 40 x 25 x 5 cm

Tegelijk profiteert Jeroen in het dagelijks werk van voordelen
die de Floralife®-producten bieden. ‘Met producten als
Floralife® Express Clear Ultra 200 hoeven de stelen

niet meer afgesneden te worden, wat enorm veel tijd

OASIS Venezia Bowls
®

bespaart. Zeker geen overbodige luxe nu we middenin de
opening van een derde winkel’

© SMITHERS-OASIS COMPANY 2013. All rights reserved.

Ideale basis voor decoratieve toepassingen, alsook rouwwerk

Nooit
meer
stelen afsnijden
Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed
kan
worden
Bloemisten konden al even gebruik maken van Floralife®

Gietrand die dienst doet als waterreservoir

Express clear ULTRA 200 in jerrycan. Nu brengt SmithersOasis dit innovatieve product in een servicezakje voor de
consument op de markt. Er is nu zowel een “UNIVERSAL”,
voor alle bloemen, als een speciale versie voor Rozen
beschikbaar. Floralife® Express Clear Ultra maakt het

Verkrijgbaar in 3 maten:

afsnijden van stelen overbodig.

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

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

