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Regio-evenement Oost

Gregor Lersch
inspireert voor kerst
vakblad voor de ondernemende en creatieve bloemist

Vakmanschap

Voorwoord
Allemaal meeprofiteren
Prachtige bloemwerken, sfeervolle etalages en beleving. De kerstperiode is traditiegetrouw
het moment waarop we ons als bloemisten kunnen onderscheiden. De kers op wat hopelijk een
succesvol jaar is geweest.
Dat dit niet vanzelfsprekend is, ervaren we bij VBW dagelijks. Hoewel de economie aantrekt, merkt

John Thijert
info@vbw.nu

Regio-evenement Oost

Alternatieven voor het
traditionele ‘kerststukje’

de bloemist dit pas bij laatste. Terwijl we wel diverse kostenstijgingen voor de kiezen krijgen. De

Kerstarrangementen

inkoopprijzen stijgen fors, waardoor onze verkoopprijzen moeten meebewegen. Niet gemakkelijk

Natuurlijk werd tijdens het regio-evene-

bij bestellingen waarbij de eindprijs vaak al bepaald is.

ment ook werk van Gregor Lersch zelf
getoond. ‘In een ruimte naast het audi-

De loonkosten stijgen o.a. door de verhoging van het minimumjeugdloon – waardoor onze

torium werden de in totaal 22 werken

loontabellen onder water komen te staan – en ook een btw-verhoging van 6 naar 9 procent

van Gregor getoond’, vertelt Erika. ‘Veel

dreigt per 1 januari 2019. VBW blijft zich daarom ook in het nieuwe jaar vol inzetten voor betere

bloemisten worstelen rond de feestdagen

voorwaarden voor de bloemist. En we zien gelukkig volop mogelijkheden! Want naast de

met de verkoop van bloemarrangementen.

aantrekkende economie zijn bloemen en planten inmiddels ook weer ouderwets populair.

Met het werk van Gregor wilden we laten

Laten we er in 2018 met elkaar een mooi, bloemrijk en succesvol jaar van maken!

zien hoe een toparrangeur als Gregor deze
uitdaging aanpakt.’ Voor zijn arrangemen-

Succesvolle kerstverkopen en fijne dagen.

ten maakte hij onder meer gebruik van
bloemen als Nerine en Amaryllis.‘Gregor

Met vriendelijke groet,

heeft in zijn kerststukken amper gebruik
gemaakt van kerstversieringen. Enkel door

John Thijert, voorzitter VBW
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Alternatieven voor het klassieke
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'kerststukje'
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groene bloemen, maakt hij van een bloemarrangement een écht kerststuk!’

Hulst, dennentakken en kerstballen. Het zijn traditioneel de
ingrediënten voor kerststukken. Gregor Lersch liet op 11 vovember
in Oost zien dat het ook anders kan en inspireerde de ruim
400 aanwezigen met zijn visie op kerst.

Eigen identiteit
Na een inspirerende dag blikt Erika dan
ook terug op een succesvol regio-evenement. ‘Er was ontzettend veel interactie
tussen Gregor en het publiek. Hoewel hij

‘Met de feestdagen in zicht wilden we de

Erika. ‘Hij weet zijn passie voor het vak

van oorsprong Duits is, spreekt hij vloeiend

leden in onze regio extra inspireren’, vertelt

goed over te brengen op het publiek. Dat

Nederlands. Dat zorgde voor een vloeiende

mede-organisator Erika Oldenhof. Op 11

maakt zijn verhalen interessant en vooral

presentatie met veel ruimte voor interactie.

november werd het regio-evenement van

ook inspirerend.’ Het regio-evenement

Wat ontzettend leuk is tijdens een demon-

regio Oost georganiseerd met als hoofdgast

trok dan ook veel belangstellenden. Ruim

stratie!’, vertelt Erika. Leden van regio Oost

de Duitse toparrangeur Gregor Lersch. ‘Hij

vierhonderd geïnteresseerden hadden

hebben dan ook veel geleerd tijdens het

financiële nood

liet zien wat kerst – naast dennengroen en

zich verzameld in het auditorium van

regio-evenement. Eén van de belangrijkste

Met vuilnis je rendement verhogen

glimmende kerstballen – nog meer kan bie-

het Van der Valk hotel in Apeldoorn. Alle

lessen? Het behouden van je eigen identi-

'Voor derde jaar op rij beter dan inflatie'

den. De aanwezige leden kregen volop in-

leden van studieclubs Oost hadden vooraf

teit. ‘Gregor heeft iedereen op het hart ge-

De groene keus in elke kleur

spiratie voor alternatieven voor de bekende

de opdracht gekregen om een kerststuk

drukt om vast te houden aan je eigen stijl.

kerstarrangementen. Zonder tierelantijnen,

te maken in stijl van Gregor Lersch. Wat

Dat maakt jouw werk bijzonder en uniek en

puur gemaakt op basis van bloemen!’

zijn stijl is? ‘Gregor gebruikt de volledige

daar komen mensen voor terug!’

'Ik heb geïnvesteerd in mijn
ondernemerschap

36 VBW Waardecheques
38 Column Eveline: Ben jij te lief?
39 VBW Ledendag

bloem, inclusief steel en bladeren’, vertelt

Demonstraties

Erika. ‘Hij verwerkt deze vervolgens in zijn

‘Wereldwijd is Gregor Lersch een grote

unieke draadframes. Aan onze leden de

inspiratiebron voor bloemisten’, vertelt

uitdaging om hetzelfde te doen.’

extra verkoop

© Coverbeeld en beeld pagina 3 - fotografie Fred Roest
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Vakmanschap
twee blokken van anderhalf uur waarin de
twee toparrangeurs demonstraties gaven.
‘We hebben geprobeerd om ons strak aan
het schema te houden, maar dat is niet
helemaal gelukt. Zo interessant was het’,
vertelt Johan lachend. Na de demonstra-

Regio-evenement Zuidwest

Orchid inspiration night

ties kregen de bezoekers nog rustig de tijd
om na te kletsen.

Nog even geduld..

Dat de orchidee veel meer verdient dan een plekje op de vensterbank? Dat
lieten vijf toparrangeurs zaterdag 18 november zien tijdens het regio-event
van VBW Zuidwest Nederland.

Door het succes van dit jaar kijkt Johan
alweer uit naar volgend jaar. ‘We hebben

Zo’n 125 bloemisten waren naar

genoten zichtbaar. Als je niet geweest

zoveel enthousiaste reacties gekregen’,

Phalaenopsis-kweker Opti-Flor in

bent, heb je verschrikkelijk veel gemist!”

Het regio-event werd mede mogelijk

vertelt Johan. ‘Je kon merken dat iedereen

Monster (Zuid-Holland) gekomen. Ze

Aan het einde van het evenement had

gemaakt door diverse sponsoren.

geïnspireerd was door Daniel en Nathalia.

werden er ontvangen door een barista en

regio Zuid-West nog een verrassing in

VBW Zuidwest Nederland bedankt

Logisch, want ze hebben ook zo’n verras-

konden ondertussen een arrangement

petto. Onder de aanwezigen werd namelijk

Smithers-Oasis, Fleura Metz,

Wereldtoppers
op podium in Venlo

sende kijk op het bloemschikken. Het is

bewonderen van niemand minder dan

een jaar lang gratis lidmaatschap van

Alflora, Royal FloraHolland en

nu aan de bloemisten zelf om hiermee aan

Pirjo Koppi uit Finland, die vorig jaar nog

VBW verloot. De gelukkige winnaar bleek

natuurlijk gastheer Opti-Flor.

de slag te gaan. Ze hebben de technieken

als derde eindigde bij het Europa Cup

Meesterbloembinderij Coen van Buuren

geleerd dus dat moet geen probleem

Floral Design Championship.

uit Nieuwerkerk aan den IJssel.

Welke bloemstukken creëer je deze kerst? Daar hebben de bloemisten uit
regio Zuidoost samen over nagedacht tijdens ‘Christmas Through the Eyes of
Daniel Santamaria and Nathalia Zhizhko’. Het regio-evenement van 2017.

klaarliggen. ‘We willen dan in ieder geval

Regio-evenement Zuidoost

zijn.’ Voor volgend jaar hebben Johan en
mede-organisatoren Marion Lemmen en
Liny Nelissen alweer de eerste plannen
weer met een verrassend programma
komen. Daar zijn we inmiddels wat ideeën
voor aan het uitwerken. Hopelijk wordt
volgend jaar net zo succesvol!’

Het is weer de mooiste tijd van het jaar.

gebruik van kaarsen met een eigen twist

Dé gelegenheid om als bloemist extra

daaraan. Erg gaaf om te zien’, vertelt

uit te pakken. De leden van VBW-regio

Johan. ‘Nathalia liet daarentegen zien hoe

Zuid-Oost lieten zich afgelopen 24 oktober

grijze neutralen gecombineerd kunnen

inspireren door twee internationale topar-

worden met frisse witte tinten, waardoor

rangeurs. ‘Tijdens het regio-evenement in

een mooi arrangement met klassieke

Florazon, Venlo hadden we twee speci-

kleuren ontstaat. Zij houdt van transpa-

ale gasten’, vertelt mede-organisator

rantie en met kerst mag je bloemwerk

In de kas deelden Hidde Klink en Mar-

Johan Martens van Floral Moments uit

natuurlijk een beetje glimmen.’

cel van der Haar een podium, terwijl

Helmond.’Daniel Santamaria en Nathalia

Dini Holtrop en Roxanne van Schellen in

Zhizko waren aanwezig om hun visie op

Demonstraties

de kantine van Opti-Flor hun expertise

kerst te delen. Een grote eer dat deze

Op het regio-evenement

demonstreerden. De vier leden van het

wereldtoppers naar Venlo wilden komen.'

kwamen dit jaar tussen de

VBW-inspiratieteam deelden een breed

honderdvijftig en tweehon-

scala aan technieken, verwerkingsme-

Trends

derd bezoekers af. ‘Precies

thoden en ideeën. Tussendoor genoten de

‘Daniel en Nathalia zijn allebei échte pro-

wat we hadden verwacht’,

aanwezige VBW-leden van lekkere hapjes

fessionals als het gaat om de vormgeving

vertelt Johan. ‘Er waren

en drankjes.

van bloemstukken’, vertelt Johan. Beide

natuurlijk veel mensen die

toparrangeurs gaven demonstraties en

speciaal voor Daniel en

“We kijken terug op een prachtig evene-

vertelden meer over hun creaties. ‘Daniel

Nathalia kwamen,

ment”, vertelt Han Meerhoff. “Heel boeiend

heeft de focus gelegd op de huidige trends

waaronder ook veel

en inspirerend om al die verschillende

en hoe hij door deze geïnspireerd wordt.

niet-leden.’ Het

stijlen te zien. Wat opviel is dat je geen

Voor hem zijn dat met kerst nostalgi-

avondprogramma

dure ondergronden nodig hebt, maar met

sche elementen. De rode kleuren en het

werd opgesplitst in

‘wegwerpmaterialen’ ontzettend mooie arrangementen kunt maken. Alle aanwezigen
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kranten, mensen komen speciaal uit
andere plaatsen langs om even te kijken.
Het heeft dus absoluut een positieve
invloed op onze winkel.’
De finale van de VBW Flowercup vond op
woensdag 8 november plaats bij Cultra in
Aalsmeer. De 28 deelnemers maakten een
adventsarrangement met daarin een zwart
Oasis Bioline Eychenne hart. Lucinda had
zich vooraf goed verdiept in de tradities
en religieuze aspecten van advent. Zo
ontdekte ze dat tijdens advent in de
kerk enkel de kleur paars – de kleur van
boete en inkeer – gebruikt wordt. In haar
arrangement verwerkte ze daarom alleen
paarse bloemen. Ook gaf ze een speciale
plek aan kaarsen, die een belangrijke rol
Fotocredit: Ron de Vries

spelen tijdens adventsvieringen. Verder

troefde ze Rik Masson (student Aeres

handen vol aan.’ Komen er nog boeketten

maakte ze rolletjes van bijbelpapier die ze

Velp) en Marchien van den Berg

of arrangementen met een knipoog

rond het hart verwerkte.

(De Takkenwijven) af.

naar de winnende creatie? ‘Nou, daar

In haar arrangement paste ze een aantal

De winst in de Flowercup werd natuurlijk

bewerkelijk voor’, lacht Lucinda. ‘Maar

creatieve technieken toe. Zo gebruikte ze

gedeeld via Facebook en gevierd met

er staat hier genoeg moois en tijdens

geen glasbuisjes, maar gipsverband van

het team, maar daarna ging Lucinda

workshops denk ik dat we zeker nog

kaarsvet. Die aandacht voor techniek viel

weer snel over tot de orde van de dag.

wel eens aandacht besteden aan

in de smaak bij de jury, die haar creatie

‘Kerst komt eraan, de winkel draait

technieken die ik voor de VBW

waardeerde met 81,50 punten. Daarmee

gewoon door. Daar hebben we onze

Flowercup gebruikt heb.

zijn de gebruikte technieken nét wat te

Flowercup-winst levert
Lucinda den Adel veel
aandacht op
Floral

Movement
2017

VBW
Flowercup
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Het kostte haar een paar nachten
doorhalen en drie bijbels, maar dan
heb je ook wat. Lucinda den Adel van
Flora-Inn in Bathmen won met haar
creatie de VBW Flowercup 2017.

een mooie beloning voor alle energie die ik
hier in de afgelopen jaren heb ingestoken.’
Het podium heeft ze inmiddels verruild
voor de winkel van Flora-Inn, in het
Overijsselse Bathmen. Een winkel in

‘Het niveau was al heel hoog tijdens de

het midden-hoogsegment die zich

voorrondes, dus ik had me voorgenomen

onderscheidt met een royaal assortiment

om echt tot het uiterste te gaan voor

bloemen voor elke gelegenheid. Haar

de finale’, blikt de kersverse winnares

winnende creatie staat er op de toonbank.

terug. ‘Als je dan hoort dat je gewonnen

Op een scherm erboven komen foto’s van

hebt, is dat geweldig. Ik heb al wel vaker

de Flowercup-finale voorbij. ‘Ik ben echt

meegedaan aan wedstrijden en ben

overladen met reacties’, lacht Lucinda.

regelmatig hoog geëindigd. Dit voelt als

‘Het stond hier in alle lokale en regionale

De VBW Flowercup 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Terugblikken met Hidde op het EK

‘Ik zou het zo we e r overdoen!’
verwachten. Wat wel of niet mocht bijvoor-

opdracht we kregen. Het werd een boeket

beeld en hoe de puntentelling werkt.’

met als thema ‘Get wild’. Ik had stiekem al
verwacht dat het een boeket zou zijn, dus

Ook kon Hidde in Nederland al ‘De zonde

ik had er al over nagedacht. Ter plekke op

van Adam en Eva’ en het ‘Indian Sum-

het podium kregen we een emmer met

mer Bruidsboeket’ voorbereiden. ‘Het

bloemen en een aantal materialen die we

bruidsboeket mochten we van tevoren al

mochten gebruiken tijdens de opdracht.

helemaal maken. Deze konden we in delen

Vervolgens hadden we nog een kwartier

meenemen en ter plekke in elkaar zetten.

de tijd om na te denken over de aanpak.

Die was dus al klaar. Voor ‘De zonde van

Maar ik wist al precies wat ik wilde doen.

Adam en Eva’ kregen we vier appelbomen

Op deze opdracht hebben we dan ook

die we verplicht moesten gebruiken. Het

goed gescoord!’

Hiddes 5 werkstukken in beeld

maken van onze “boom” deden we in de

1

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

voorbereidingstijd zodat we in de wedstrijd-

Terug op de basis

tijd alleen nog maar de bloemen en planten

Het zijn hectische weken geweest voor de

hoefden te doen. En natuurlijk de andere

bloemist uit Raalte. Toch zou Hidde het

opdrachten.’

zo opnieuw doen. ‘Het was zo’n unieke

'Vervolgens hadden we
nog een kwartier de
tijd om na te denken
over de aanpak. Maar
ik wist al precies wat
ik wilde doen.'

2

3

ervaring. Ik had dit voor geen goud willen

Als bloemen fruit ontmoeten

De zonde van Adam en Eva

missen.’ Dat komt mede door de goede

Steekschuimopdracht waarbij een

Vrij arrangement waarin verleiding tot

sfeer op het EK. ‘Ik had verwacht dat

decoratieve bloemencake voor groot

het eten van een appel centraal stond.

iedereen heel competitief zou zijn. Maar

dessertbuffet op een bruiloft mocht

De kandidaten kregen drie bomen van

dat was helemaal niet zo! Sterker nog, we

worden gemaakt.

190 cm en waren vrij in de keuze voor

hebben een hele leuke week gehad met

technieken en materialen.

de kandidaten en de juryleden. Het verliep
onderling allemaal heel soepel.’
De komende periode gaat Hidde het rustig
aan doen. ‘Ik heb mijn werk bij Meester-

In september vertegenwoordigde Hidde Klink Nederland op het
EK voor junioren. Met een vierde plaats behoort hij nu tot de
top 5 van Europa. We blikken met Hidde terug
op dit grote avontuur.

Decoreer de ‘Fruit Queen’

lijk Geschikt weer helemaal opgepakt en

Op vrijdag kregen de kandidaten de eerste

daar gaan we de komende tijd veel leuke

opdrachten. Eén daarvan was de florale

dingen doen’, vertelt Hidde. Ook liggen

lichaamsversiering van de fruit-koningin.

er nog genoeg uitdagingen voor hem.

‘Dat was even stressen’, blikt Hidde terug.

Onlangs bezocht hij nog een bijeenkomst

‘We hadden twee dagen om deze opdracht

van het internationale magazine Floral

De jonge bloemist uit Raalte heeft een

Goede voorbereiding het halve werk

voor te bereiden. Dat was even goed plan-

Fundamentals. ‘Het was een netwerkbij-

goed gevoel overgehouden aan het EK.

Ruim een jaar geleden begon Hidde met de

nen en hard doorwerken, want de andere

eenkomst waar bloemisten vanuit de hele

‘Het was een super leuke ervaring!’, vertelt

voorbereidingen voor het EK. Zo volgde hij

opdrachten moesten ook nog.’

wereld op af komen. Onwijs leuk om daar

Hidde Klink enthousiast. ‘Ik heb helaas

onder andere verschillende masterclasses

geen podiumplaats behaald. Maar Hon-

en ging hij langs bij voormalig juryleden.

garije, België en Finland waren ook echt

‘De voorbereiding heeft mij enorm gehol-

beter. Zij hebben het echt verdiend.’

4

5

een weekend bij te zijn en nieuwe contac-

De verrassingsopdracht:

Fruit-koningin

Die andere opdrachten vielen voor de

ten te leggen!’ Echt stilzitten is er dus nog

boeket ‘Get wild’

Florale lichaamsversiering. Iedere

bloemist alles mee. ‘De verrassingsop-

niet echt bij. En de kans is dan ook groot

Een arrangement waarbij een boeket

kandidaat krijgt een model toegewezen

pen’, vertelt hij. ‘Ik had al veel gezien en

dracht ging super goed! Op zaterdagavond

dat we nog veel van deze jonge bloemist

gemaakt werd in het thema ‘Get Wild’.

die allemaal dezelfde jurk dragen.

gelezen, dus ik wist een beetje wat ik kon

kregen we op het podium te horen welke

gaan horen!

De kandidaten kregen ter plekke op

Techniek, vorm en grootte zijn ook bij

het podium bloemen en materialen die

deze opdracht vrij.

hiervoor gebruikt mochten worden.

8
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WorldSkills 2017

Esther wordt 6
van de wereld

e

Inmiddels is het normale leven weer

21 bloembinders. Dat het geen podium-

begonnen voor de jonge bloemiste. Toch

plek werd heb ik wel van gebaald, maar ik

zat ze enkele weken geleden nog tussen 77

heb alles gegeven. Het juryrapport moet

verschillende nationaliteiten in het warme

ik nog krijgen maar volgens Linda, die

Abu Dhabi. ‘Een totaal andere wereld.

als expert enkele andere landen beoor-

Gelukkig kon ik bij aankomst in Nederland

deeld heeft, heb ik goed gescoord op het

nog even uitrusten door de herfstvakantie,

bruidsboeket en een soort windobject.

maar inmiddels ben ik weer keihard aan

Minder sterk was ik op het corsage. Dat

het werk’, lacht ze.

moest 5 cm hoog, 10 cm breed en 15 cm
diep worden. Ik dacht toen: hoe dan!? En
ik weet het nog steeds niet.’

Het is een hectische tijd geweest voor de
jonge bloemiste. Tussen het afstuderen
door bereidde ze zich dit jaar voor op haar

Cultuursnuiven

deelname aan WorldSkills. ‘Het was één

Esther heeft tijdens haar verblijf ook Abu

groot avontuur. Ik heb zoveel geleerd. Van

Dhabi verkent. ‘We hebben met Team NL

coach/expert Linda Eising en van verschil-

een school bezocht waar we de cultuur een

lende masterclasses en bezoeken aan

beetje konden proeven. Letterlijk, want ze

toparrangeurs. Een unieke kans.’

hadden heerlijke hapjes en zelfs hutspot

Vanuit Nederland vertrokken 25 mboleerlingen naar de internationale beroepenwedstrijden in het Midden-Oosten. ‘We
waren echt één team, compleet met oranje
WorldSkills-kleding. Op Schiphol en in het

‘We waren echt
één team, compleet
met oranje
WorldSkills-kleding'

vliegtuig dachten mensen daardoor zelfs

voor ons. Er was zelfs een klompendans
ingestudeerd. Ook zijn we op woestijnsafari
geweest met kamelen en jeeps, wat echt te
gek was.’
Hoe kijkt ze terug op haar avontuur? ‘Je
weet niet wat je kunt verwachten, maar
het was zeker geen

dat we sporters waren. Zenuwen heb ik

snoepreisje. Bijna

gelukkig niet gehad. Ik was eigenlijk heel

plantenarrangement tot tafeldecoratie. ‘Ik

topsport’, lacht ze.

relaxt.’ Esther’s voorbereiding was dan

was supergefocust. Mijn ouders waren er

‘Maar het was vooral

ook strak. Als een echte topsporter sloot

ook, van top tot teen in oranje, maar ik heb

een ontzettend gave

ze zich de laatste dagen op om keihard te

ze amper gezien. Samen met mijn coach

ervaring. Ik zou het

trainen. ‘Ik kreeg een paar dagen vrij van

Linda had ik me goed voorbereid, wat

iedereen aanraden.’

school om te trainen in het werken onder

uiteindelijk leidde tot de 6e plek van de

tijdsdruk en met speciale steektechnieken.’

Topsport
De vergelijking met topsport is niet eens zo
gek, want WorldSkills lijkt behoorlijk op de
Olympische Spelen. ‘De openings- en sluitingsceremonie met acts en al die landen
bij elkaar in één ruimte was heel indrukwekkend. De wedstrijd zelf besloeg vier

Esther (r) en assistente Linda Eising (l)

dagen, waarvan ik er twee kon gebruiken
om mijn eigen ‘winkel’ in te richten. Zo kon
ik mijn accuboor en lijmpistool goed testen
en bijvoorbeeld de planten vast uitpakken

Midden in de woestijn rond het kampvuur. Hutspot eten met lokale schoolkinderen. Maar vooral ook keihard
strijden om de titel van ‘s werelds beste bloembinder. Esther Weijenberg vloog in oktober naar Abu Dhabi voor
WorldSkills 2017 en behaalde daar de 6e plaats én een ‘medal of excellence’.

en de bloemen aansnijden. Hierdoor kon
ik de materialen vast goed beoordelen en
sorteren welke ik wilde gebruiken.’
De opdrachten waren divers: van steekschuimarrangement tot boeket en van

10
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Bloemistenacademie
groeit en bloeit
Goed onderwijs is cruciaal voor de toekomst van de bloemendetailhandel.
Daarom werkt VBW samen met AOC’s steeds verder aan het doorontwikkelen
van de Bloemistenacademie. Op deze pagina lees je hoe dat gebeurt!

Groen doen in de Klas

Kinderen leren over
bloemen en planten
Een zaadje planten bij kinderen
om zo hun interesse in de groene
sector aan te wakkeren. Dat is
het doel van Pim van den Akker,
initiatiefnemer van ‘Groen doen
in de Klas’. Dé lesmethode die
kinderen kennis laat maken met
de pracht van groen. VBW steunt
het initiatief en is actief betrokken
bij de implementatie ervan.

‘Consumenten beseffen niet hoe divers

Pim. ‘Wij hopen dat zij aangestoken worden

bedacht en ontwikkeld’, vertelt Pim. ‘Hieruit

door het enthousiasme van de kinderen

ontstaat straks een prachtig online plat-

en zelf ook meer gaan doen met groen.’

form met vier bijbehorende werkboeken

Daarom gaan we leuke extra’s ontwikkelen,

per leerjaar.’ In die werkboeken staan de

zoals games en opdrachten. Deze kunnen

vier seizoenen centraal. ‘Het is een mooie

kinderen samen met hun ouders uitvoeren.

afwisseling van dingen leren, maken, zien

Leuk en leerzaam!’

en voelen. Het ene moment leren kinderen
waarom bloemen eigenlijk kleur hebben,

Bloemisten, help mee!

het volgende worden ze uitgedaagd om een

Groen doen in de Klas wordt in het voorjaar

bloem te ontwerpen.’

gelanceerd. ‘Scholen hebben enthousiast

de groensector is en kinderen leren er

gereageerd op idee van zo’n het lespro-

op school niet specifiek over’, vertelt

gramma’, vertelt Pim. Hoeveel scholen er

Pim van den Akker. De oprichter en
creatief directeur van Flower Factor uit
Delfgauw werkt al ruim twee jaar aan
een lesprogramma om basisschool-

'Het is een mooie
afwisseling van
dingen leren, maken,
zien en voelen.'

precies mee gaan doen is nog onbekend,
maar vooruitkijkend wil hij ook de verbinding tussen scholen en de praktijk in gang
zetten. Pim: ‘Toen ik op de basisschool

leermiddelen van de Bloemistenacademie onder de loep. VBW kijkt
mee of de inhoud nog optimaal aansluit bij wat belangrijk is voor
bloemisten anno 2017. Verder gaat VBW nog meer focus leggen op

Het eerste jaar van de Bloemistenacademie zit er inmiddels op. VBW

de juiste begeleiding van studenten. Het is de nadrukkelijke wens

voert momenteel evaluatiegesprekken met de deelnemende AOC’s.

dat praktijkbegeleiders bij bloemisten de daarvoor ontwikkelde

Die zijn over het algemeen positief, maar uiteraard blijven er altijd

gratis workshops

verbeteringen mogelijk. Zo gaan we samen met de AOC’s kijken

gevolgd hebben. Meer

hoe we de BPV-opdrachten nog beter kunnen laten aansluiten bij

informatie over de

de uitgangspunten van de scholen en de praktijk van de bloemist.

workshops is te vinden op

Verder neemt het Ontwikkelcentrum binnenkort de gebruikte

bloemistenacademie.nl.

Vmbo’ers inspireren om instroom te verhogen

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer jongeren kiezen voor een loopbaan in de bloemendetailhandel?
Dat gaat VBW uitzoeken op vmbo-scholen in heel Nederland.
Er wordt onder meer gekeken naar hoeveel jongeren er op vmbo-scholen een groen profiel volgen, welk deel van die jongeren
doorstroomt naar één van de AOC’s van de Bloemistenacademie en wat hen tegenhoudt en aanspreekt om te kiezen voor een
toekomst bij de bloemist. Op basis daarvan wordt een promotieprogramma voor vmbo-scholen ontwikkeld, dat in de zomer van
2018 klaar moet zijn. Doel van het programma is om de instroom richting de Bloemistenacademie te verhogen en zo te borgen
dat bloemisten ook in de toekomst kunnen beschikken over voldoende vakmensen.

Extra uitdaging voor meest getalenteerde studenten
VBW kijkt of het mogelijk is om de meest talentvolle studenten van de Bloemistenacademie uitdagen met een extra
opleiding. Die extra opleiding moet zich richten op het hoogste niveau van vakmanschap en jongeren nog beter
voorbereiden op het werk bij speciaalzaken.

zat, zijn wij met de klas bij een bakker op

Het idee is dat de studenten zo’n mbo+programma gaan volgen

Met de mogelijke ontwikkeling van een extra opleiding sorteert

bloemen en planten. ‘We willen een

bezoek geweest. Hij liet ons zien hoe een

na hun mbo-opleiding. De inhoud en lengte van het programma

VBW al voor op de toekomst. In 2019 wordt het nieuwe onder-

zaadje planten om kinderen te laten

croissant gebakken wordt. Ik was daar

moeten nog vastgesteld worden. Doel is om in de tweede helft

wijsprogramma voor groenopleidingen geschreven. VBW zal

leerlingen kennis te laten maken met

12

Young Crowds heb ik het lesprogramma

Samen het onderwijsprogramma verbeteren

zien dat een toekomst in de groene

Digitaal in de natuur

zo van onder de indruk dat ik het nog

van 2018 meer duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden

hier aan bijdragen. Daarbij zal nadrukkelijk aandacht zijn voor

sector ook mogelijk is.’

Scholen die ‘Groen doen in de Klas’ op-

precies weet. Datzelfde wil ik bereiken

en de eventuele inhoud van zo’n extra uitdagende programma.

segmentkeuzes van bloemisten. 'Voor een inloopbloemist is
het bijvoorbeeld belangrijk dat medewerkers commercieel

nemen in hun programma geven leer-

met bloemisten. In elke woonplaats is wel

Methode: leren, zien én doen

lingen wekelijks een kwartier lang les

een bloemist. Het zou super zijn als zij op

'We doen dat omdat we steeds meer een tweedeling in de markt

handelen, organisatorisch sterk zijn en

De initiatiefnemer vond hulp bij Young

uit de werkboeken. Daarnaast krijgen de

scholen praktijklessen willen verzorgen. Op

zien tussen inloopbloemisten en speciaalzaken. Bloemisten die

zich richten op bedrijfsefficiency. Waar

Crowds, die onder andere lesprogramma’s

kinderen opdrachten mee naar huis. ‘Het

deze manier kunnen alle bloemisten een

kiezen voor het hogere segment, hebben ook gespecialiseerde

mogelijk zullen we kijken of dat nog

voor de Anne Frank Stichting en Brandweer

online platform is bedoeld voor kinderen

steentje bijdragen aan de toekomst van ons

vakmedewerkers nodig. Daar springen we op in met deze ontwik-

meer aan bod kan komen in

Nederland ontwikkelden. ‘Samen met

en docenten, maar ook voor ouders’, vertelt

fantastische vak!’

keling', vertelt Marco Maasse, algemeen directeur van VBW.

onderwijsprogramma’s.'

Bloemist
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VBW ondertekent
Groen Convenant
VBW gaat samen met de andere brancheorganisaties in de groene sector aan
de slag om meer jongeren enthousiast te maken voor groen onderwijs.
Het vergroten van de instroom richting

behartigt de gemeenschappelijke

AOC’s is één van de speerpunten in het

onderwijsbelangen in het mbo en fungeert

Groen Convenant dat onlangs tot stand

als gesprekspartner voor bijvoorbeeld

kwam. Andere thema’s die in 2018 hoog

SBB en de AOC’s als het gaat om de

op de agenda staan zijn onder meer

kwaliteit van groen onderwijs. In het

de ontwikkeling van toekomstig groen

platform zijn naast VBW ook VHG,

onderwijs en de examinering daarvan.

Cumela Nederland, LTO Nederland,

Naast het convenant werd ook een

Sectorraad Paarden, VBNE, DIBEVO, FNLI,

gezamenlijk platform opgericht: de

Tuinbranche Nederland en KIKK recreatie

‘onderstructuur groen’. Het platform

vertegenwoordigd.

Personeel

UWV-sectorpremie omlaag
De sectorpremie die bloemisten aan
het UWV betalen, daalt in 2018 van
2,06 naar 1,42 procent.

CAO-Helpdesk

Heb jij de jaargesprekken
al ingepland?
December, een drukke tijd voor
de bloemist. Toch is het goed om
tijd in te ruimen voor jaargesprekken met je personeel (dit kan evt.
ook begin 2018) Niet alleen bevorder je daarmee hun betrokkenheid,
je bent tegenwoordig vanuit de cao
zelfs ‘verplicht’ om deze gesprekken te voeren.

kan ervoor kiezen om (een deel van) de

arbeidsverhouding en houdt je

dagen op te nemen.

onderneming gezond. Let op! Vraagt je

• de extra verlofdagen. Werknemers

werknemer om een jaargesprek en geef

kunnen extra verlofdagen inkopen, wat

je daar geen gehoor aan? Dan heeft hij

dan maandelijks op het loon kan

of zij automatisch recht op salaris uit de

worden ingehouden.

volgende hogere salarisschaal.

• werken op zondag. Werknemers zijn dit
niet verplicht. Wel kun je samen vaststel-

Vertel ook hoe jij de ontwikkelingen binnen

len hoeveel zondagen je medewerker wil

het bedrijf ziet. Welke doelen heb je voor

werken in 2018 en welk maandelijks uit te

2018 en hoe wil je die, met hulp van je

betalen percentage daarbij hoort.

In het jaargesprek komen allerlei

personeel, behalen? Misschien moet

Grijp het jaargesprek ook aan om vast te

belangrijke zaken naar voren. Verdient je

je daarvoor de uren van je werknemer

stellen hoeveel verlofdagen en plus- en

De premie kan omlaag omdat er minder

werknemer een beloning voor zijn of haar

aanpassen.Of is er scholing nodig.

minuren je medewerker nog heeft staan.

mensen werkloos zijn. Bovendien zijn

inzet? Hoeveel verlofdagen zijn er nog

de economische vooruitzichten gunstig.

over? En heb je de flexkeuzetoeslag al wel

Bespreek de wensen van jullie beiden op

Hierdoor verwacht het UWV minder

eens besproken?

het gebied van persoonlijke ontwikkeling

En spreek iets af over het meenemen van
verlofdagen naar het volgende jaar.

en duurzame inzetbaarheid.

premie-inkomsten nodig te hebben voor

14

open en eerlijk. Dat bevordert de

het verstrekken van uitkeringen. Daar

Hoe pak je het aan?

komt bij dat mede op aandringen van VBW

Bereid het jaargesprek voor en plan deze

Flexkeuzetoeslag

Op de site van VBW vind je de

de sectorindeling is verbeterd. Hierdoor

op tijd. Dit voorkomt onduidelijkheid

In 2016 is de flexkeuzetoeslag ingevoerd,

‘Handleiding jaargesprek en

draaien bloemisten via de sectorpremie

en onenigheid. Zet op een rijtje of je

die maandelijks wordt uitbetaald. Hiervoor

beoordeling’. Ook worden er trainingen

niet langer op voor uitkeringskosten die

tevreden bent over het functioneren van

moet je jaarlijks afspraken maken. Wat je

georganiseerd die je helpen bij het

helemaal niet thuishoren in de sector

je werknemer. Zit diegene op, boven of

sowieso moet bespreken zijn:

goed voeren van een jaargesprek.

ambachten- en detailhandel. Het is voor

onder de norm? Zo kom je voor jezelf tot

• de vakantietoeslag. Wordt deze zoals

Loop je ergens tegenaan? Neem dan

het vierde jaar op rij dat de sectorpremie

een beoordeling en kun je de gevolgen

voor bloemisten daalt. In 2014 bedroeg die

vaststellen, bijvoorbeeld een salaris-

premie nog 4,16 procent.

schaal hoger.

Bloemist

VBW biedt hulp!

gangbaar maandelijks of liever

contact op met VBW Juridische Dienst

jaarlijks uitgekeerd?

via 0318-527568 (keuze 2; bereikbaar

• de bovenwettelijke verlofdagen. Normaal

Vervolgens bespreek je deze beoordeling

wordt de waarde van deze dagen per

met je werknemer. Houd het gesprek

maand uitbetaald, maar je werknemer

van 8:30-13:00 uur) of mail naar
juridisch@vbw.nu.
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CAO-Nieuws

Loongebouw
is moeilijke puzzel
Door de stijging van het minimum-

niveau. “Dat betekent concreet dat iemand

een groot aantal functies de loonkosten

loon en minimumjeugdloon, staat de

die net van school komt en start in een

dubbel zo hard gestegen als de inflatie.

loontabel van de bloemendetailhandel

basisfunctie, bijna net zoveel verdient als

Bovendien gaan het minimumloon en het

‘onder water’. VBW zoekt momenteel

een aankomend bedrijfsleider. Dat is een

minimumjeugdloon begin volgend jaar

met AVV naar een oplossing tijdens

probleem waar we iets aan moeten doen

opnieuw met 0,8 procent omhoog, dus wat

het Cao-overleg.

als we onze branche aantrekkelijk wil-

ons betreft is daarmee al een deel van die

len houden voor huidige en toekomstige

ruimte ingevuld.”

Die oplossing moet het voor jongeren

medewerkers.”

Flexkeuzetoeslag

aantrekkelijk maken om in te stromen
in de branche, perspectief bieden aan

Oplossingsrichtingen

Een ander aandachtspunt in de onder-

bestaande medewerkers die willen

Met AVV wordt gekeken naar mogelijke

handelingen is de flexkeuzetoeslag. De

doorgroeien en tegelijkertijd betaalbaar

oplossingen, waarbij gestreefd wordt naar

toeslag is bij het afsluiten van de vorige

zijn voor bloemisten. “De gesprekken met

goede verhoudingen tussen leeftijds- en

cao geïntroduceerd en biedt medewerkers

AVV verlopen plezierig en constructief,

functiegroepen. Zo wordt nagedacht over

de mogelijkheid om te kiezen voor meer

maar al met al is dit wel een behoorlijke

het ophogen van de werkweek van 36 naar

of minder vrije dagen. Onderdeel van de

uitdaging”, stelt Marco Maasse, algemeen

40 uur, waardoor de loonwaarde in de

toeslag is een flexcomponent voor wie

directeur van VBW.

tabel stijgt. Daarnaast kan er ook extra

op zondag werkt. “In de praktijk wordt

salaris worden verdisconteerd middels het

die flexcomponent als complex ervaren,

Wat is het probleem?

inleveren van een aantal vrije dagen voor

omdat je aan het begin van het jaar al

Afgelopen zomer zijn het minimumloon

loon. Ook de functieindeling ligt onder het

moet vaststellen hoeveel zondagen een

en minimumjeugdloon flink omhoog

vergrootglas.

medewerker zal gaan werken. Bloemisten weten dan soms nog niet hoeveel

gegaan. Hierdoor is de opbouw van de
loontabel verstoord. Zo’n tweederde van

Gezond rendement

koopzondagen er zijn en wanneer die

de functiegroepen zit nu op het minimum-

Welke oplossing straks ook gekozen

vallen. Bovendien loopt het in de praktijk

wordt, het is cruciaal dat het voor bloe-

wel eens anders dan je gedacht had. Met

misten mogelijk blijft om een gezond

de huidige systematiek moet je dat dan

rendement te realiseren met hun bedrijf.

weer gaan verrekenen. We streven naar

“Dat betekent dat we goed gaan kijken

een oplossing die makkelijker is. Daarbij

welke ruimte er daadwerkelijk is voor

kijken we als VBW ook kritisch naar de

loonkostenontwikkeling. Want het gaat

hoogte van de toeslag die geldt voor werk

weliswaar wat beter in de branche, maar

in bijvoorbeeld de nacht of op feestdagen.”

ook overige kosten stijgen, de brutomarge

16

Bloemist

VBW ZorgPortaal

ZorgPortaal. Later dit jaar maakte Theo

‘Al ruim
100 bloemisten
overgestapt’

Verhoeven van Bloemsierkunst Le Soleil de
overstap: ‘Ik bespaar nu zo’n € 1.200 per
jaar. Volgens de relatiebeheerder van VBW
Risk was ik één van de extremere zaken
die hij heeft gezien, maar dat je flink kunt
besparen is duidelijk.’

Voordelen VBW ZorgPortaal
Naast een zeer aantrekkelijke premie
heeft het VBW ZorgPortaal nog andere
voordelen:
• 100% vergoeding van interventies en

Sinds de introductie van het VBW
ZorgPortaal zijn al ruim 100 leden
overgestapt. De reacties zijn zeer positief, vertelt Bram Rijkers, beleidsmanager van VBW. ‘De scherpe prijs
en het voordeel van eenvoudige en
vooral minder administratie, trekken
steeds meer leden over de streep.’

belangrijkste reden voor ons was de prijs.
Al woog ook mee dat het ZorgPortaal veel
administratie uit handen neemt. Een extra

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

pluspunt is dat we gewoon bij onze huidige

• Garantie tegen UWV-boetes.

arbodienst, het VBW-Verzuimloket, konden

• Minder administratie door één

blijven.’

systeem, volledig online.
• Snelle betaling van schade.

Complete dekking

• Eigen casemanagers en bedrijfsartsen.

Nelly Grubben van Jan Grubben Bloemen

• Vaste aanspreekpunten voor vragen

Begin dit jaar werd het VBW ZorgPortaal

en Groendecoraties uit Venlo-Blerick vindt

over arbo en verzuimbegeleiding,

officieel gelanceerd. De adviseurs van VBW

vooral het persoonlijke contact en het

loondoorbetaling en re-integratie.

Risk bezochten bloemisten om een vergelij-

vertrouwen onderling erg belangrijk. ‘Want

king te maken tussen de huidige verzuim-

als er iets gebeurt, wil je geen zorgen over

staat onder druk en we hebben zware

We hopen dat de nieuwe CAO kort na de

verzekering en het VBW ZorgPortaal. Zo

de dekking.’

Meer weten?

jaren achter de rug. Sinds 2011 zijn voor

start van het nieuwe jaar rond zal zijn.

ook Maria van de Voort van Bloemsierkunst

Margit Nuijens van Euroflower Schoorl had

Wil je weten of overstappen naar

Theo van de Voort uit Reusel. ‘Het ZorgPor-

helemaal geen verzuimverzekering. ‘Vijf-

het VBW ZorgPortaal ook voor jou

taal bleek betere voorwaarden te hebben

tien jaar lang ben ik onverzekerd door het

interessant is? Kijk dan op www.

én goedkoper te zijn dan de verzekering die

oog van de naald gekropen’, vertelt ze. ‘Tot

vbwzorgportaal.nl of neem contact op

we hadden lopen. De keuze was dus snel

een werknemer langdurig ziek werd en ik

met VBW Risk. Bel naar 030-284 8610

gemaakt.’ Ook Carolien Heijn van Boeket-

zelf voor de kosten op moest draaien.’ Ook

of mail naar risk@vbw.nu.

Cadeau Store uit Overveen stapte over. ‘De

zij heeft inmiddels gekozen voor het VBW
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Branche-RI&E:
goed, gemakkelijk
en snel geregeld!
De veiligheid van medewerkers en klanten in jouw winkel vergroten.
Dat was nog nooit zo makkelijk. Je kunt daarvoor namelijk nu
gebruikmaken van de online branche-RI&E die VBW en AVV speciaal
voor bloemisten hebben laten ontwikkelen.

• Moet ik elk jaar de RI&E uitvoeren?
Nee, de RI&E dient aan te sluiten bij de
actuele bedrijfssituatie. Als deze niet

VBW ontwikkelt
slimme bhv-app
Help123
Als bloemist wil je veilig werken en voldoen aan de overheidsregels. Maar
liefst wel op een eenvoudige en efficiënte manier en tegen zo laag mogelijke
kosten. Daarom heeft VBW een nieuwe bhv-tool ontwikkeld: Help123.

verandert, hoeft er niet telkens een
nieuwe RI&E te worden gedaan. Het

Help123 is een app die jouw medewerkers

niets vergeet en dat alle bhv-afspraken

plan van aanpak dient natuurlijk wel

online traint hoe ze om moeten handelen

in de training van je medewerkers terug

uitgevoerd te worden.

in geval van een calamiteit. De training

komen. Ook het volgen van de trainingen

is afgestemd op de dagelijkse praktijk

doen je medewerkers online. Dat kost hen

van de bloemist en voldoet volledig aan

ongeveer een half uur. Als hun certificaten

Waarom heeft VBW dit initiatief

je de lijst hebt ingevuld, rolt daar ‘automa-

genomen?

tisch’ een complete RI&E uit. Inclusief een

In een veilige winkel is het prettiger werken

plan van aanpak, verdeeld over 3 prioriteit

actuele RI&E heb?

de wettelijke normen, maar kan gevolgd

dreigen te verlopen, herinnert de app

en prettig shoppen voor klanten. Maar hoe

categorieën. Het is natuurlijk wel zaak om

Allereerst moet je als ondernemer dit

worden op het moment dat het jou en

je eraan dat het tijd is voor de jaarlijkse

neem je precies je verantwoordelijkheid op

vervolgens deze maatregelen op te pakken

risico niet willen lopen, het gaat om vei-

jouw medewerkers uitkomt. Handig toch?

herhaling van de training.

dit gebied? Een RI&E helpt je om dat helder

en uit te voeren.

ligheid van de medewerkers, de klanten

Ontdek snel alle voordelen:

te krijgen. Het is wettelijk verplicht om zo’n

• Welk risico loop ik als ik geen

en jezelf. Vervolgens loop je het risico

Voordeel 3: betaalbaar

RI&E te doen of te laten maken en vaak ei-

Moet de RI&E nog getoetst worden door

van controle door de inspectie met een

Voordeel 1: veilig

sen verzekeraars dit ook van je. Het (laten)

een deskundige?

eis tot opstellen/naleven/uitvoeren

In een klein bedrijf ben je voor

tussen de 150 en 300 euro per bhv’er.

maken van zo’n RI&E was tot nu vaak duur

De online RI&E is goedgekeurd door de

van de RI&E en plan van aanpak, met

bedrijfshulpverlening veelal afhankelijk

Bovendien kun je je medewerker op

en tijdrovend. Met de online branche-RI&E

arbeidsinspectie en het ministerie van SZW.

vervolgens kans op (forse) boete.

van die ene medewerker die op cursus is

cursusdagen niet inzetten in de winkel,

van VBW is dat verleden tijd. Die is namelijk

Er is daarom sprake van lichte toetsing.

geweest. Maar als hij of zij ziek is of op

waardoor de kosten nog hoger uitvallen.

gratis en je maakt hem binnen een half uur.

Bedrijven tot 25 medewerkers hoeven hun

vakantie, of de persoon is een parttimer,

Met Help123 betaal je slechts € 4,99 ex.

Bovendien is de tool helemaal afgestemd

RI&E verder niet te laten toetsen. Bedrijven

heb waar in totaal meer dan 25

is er niemand aanwezig die goed weet

btw per medewerker per jaar. Een enorme

op de risico’s in het bloemistenbedrijf.

met meer dan 25 medewerkers moeten

medewerkers werken, kom ik dan in

hoe te handelen bij bijvoorbeeld brand of

kostenbesparing dus!

hun RI&E wél laten toetsen door een extern

aanmerking voor lichte toetsing?

complexe persoonlijke omstandigheden.

Hoe werkt de online RI&E precies?

deskundige. VBW heeft hiervoor een pas-

Nee, het totaal aantal medewerkers is

Met Help123 is die afhankelijkheid er niet

Wil je meer weten over veilig-eenvoudig-

Ga naar vbw.nu/personeel/rie. Log-in en

send tarief onderhandeld van € 450 (excl.

hiervoor bepalend, niet het aantal me-

meer, want alle medewerkers volgen via

betaalbaar BHV? Kijk op VBW.nu/help123

vul de vragen over jouw winkel in. Nadat

reiskosten en btw).

dewerkers dat in één vestiging werkt.

de app een online training. Kennis over

of ga naar Help123.eu

• Als ik meerdere vestigingen

Een cursus BHV kost jaarlijks al gauw

hoe je moet handelen bij een noodgeval
is daardoor bij meer mensen aanwezig en
dat bevordert de veiligheid.

Verbetering arbeidsomstandigheden

Voordeel 2: eenvoudig
Help123 is er om jou als ondernemer
te ontzorgen. Via de app organiseer je

Om verzuim te verminderen en het werken bij de bloemist te optimaliseren hebben

eenvoudig bhv op de werkvloer. Dat ben

sociale partners, VBW en AVV, een herziene Arbocatalogus opgesteld. Gerelateerd

je als werkgever namelijk verplicht.

aan de meest voorkomende oorzaken van verzuim (fysieke belasting en werkstress)

Het systeem zorgt ervoor dat je

zijn maatregelen ter verbetering omschreven. VBW adviseert je om de omschreven
maatregelen waar nodig toe te passen en door te voeren. Je vindt de herziene
arbocatalogus op vbw.nu/ondernemen/veiligheid/arbocatalogus/
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berichten en campagnes in te plannen. Dan
ben ik voor de hele week klaar!’

Wachten, geen probleem
Naast Facebook is Geert ook een succesvolle proef gestart met Webcasting. ‘Ik
heb zelf geen verstand van webcasting’,
vertelt de bloemist. Inmiddels hangen
er drie grote televisieschermen in de
bloemenzaak. ‘Er worden continu bewegende beelden getoond die inspelen op het
seizoen en de actualiteiten. Bijvoorbeeld
de bloem van de week, een winterse sfeer
of een nationale feestdag. Zulke beelden

Kamerplantencampagne
zorgt voor extra verkoop
Ruim 250 bloemisten haakten in
september in op de kamerplantencampagne van VBW, Waterdrinker
en Bloemenbureau Holland. Met een
plantentest konden consumenten snel
ontdekken welke soort groene kamerplant bij hen past.

geven een bepaalde sfeer aan de zaak,

‘De snelheid
is fantastisch’

maar het heeft ook praktische voordelen.

Die planten zaten in de Plant Promotie Kit,

Eén van de beeldschermen hangt achter

die bloemisten gratis konden afhalen met

de toonbank. In de weekenden, als het wat

een van de VBW-waardecheques. Verder

drukker is, zie je iedereen in de rij naar de

ontvingen de deelnemers promotiema-

schermen staren. Het trekt de aandacht en

terialen zoals posters, een winkelbanner,

is toch een leuke afleiding van het wachten.

plantenkaartjes en een leaflet met de

Bovendien verkopen we de producten die

test. De campagne leidde bij bijna 25%

op de schermen getoond worden ook nog

van de deelnemers voor extra verkoop

ben laten zien dat we deskundig zijn, dat

eens veel beter. Top!’

van kamerplanten.

we een stukje beleving aanbieden. Men
vertelt het ook door, want er komen nog

'We hebben laten zien
dat we deskundig zijn,
dat we een stukje
beleving aanbieden'

Hoe maak je optimaal gebruik van

ik te druk ben. Terwijl ik er wel de toege-

Altijd up-to-date

All you need is green

steeds klanten die vragen naar de test.

moderne middelen om meer bezoekers

voegde waarde van in zie. Hetzelfde geldt

De belangrijkste reden voor Geert om VBW

Judith Ebbers van De Bloemenvink in

Een advertentie plaatsen kost misschien

naar je winkel te trekken? Bloemsier-

voor mijn website. Toen ik dit voorjaar VBW

Online in te schakelen was dat hij zijn com-

Leidschendam pakte groots uit met de

net zoveel en dat levert niet het plezier op

kunst Verbakel uit Eersel start rond

Online inschakelde stonden er bijvoorbeeld

municatie actueel wilde houden. Met name

Plant Promotie Kit. ‘We organiseerden

van zo’n dag als deze.’

deze vraag een experiment met

nog steeds Paasarrangementen op de site,

zijn website. ‘Ik heb in het verleden al wel

een leuke zaterdag met het thema ‘All you

uit. Als kers op de taart kwam kweker Tom

Facebook en Webcasting.

weken na Pasen. Dat kan eigenlijk niet.’

vaker een bureau ingezet. Het grootste na-

need is green’. Onze klanten stuurden we

van Winden in Erica vertellen over ‘zijn’

deel van die samenwerking vond ik dat het

over de groene loper naar de All you need-

Zamioculcas Raven.’

Geert Verbakel wil niets liever dan mee-

Hulp van buitenaf

zo lang duurde voordat we het eens waren

caravan voor een consult bij de groene

gaan met de tijd. Geert was dan ook al

Geert besloot Facebook en zijn website

over de content die geplaatst moest wor-

dokter. Daar zat mijn dochter klaar om de

Alle klanten waren uitgenodigd om een

enige tijd actief op Facebook voordat hij

uit handen te geven. Hij schakelde Jeroen

den.’ De samenwerking met VBW Online is

klant via de datingtest uit de Kit aan een

pot van huis mee te nemen. ‘Dat sloeg

VBW Online inschakelde. ‘Het kost veel tijd

Tabbernee van VBW Online in. ‘Het begon

Geert bijzonder goed bevallen. ‘Met VBW

groene partner te koppelen.’

aan. Het was lekker druk en we hebben

om een Facebookpagina te onderhouden’,

met een Facebookcampagne. Samen zetten

Online kan ik snel sparren over content.

vertelt hij. ‘Het schiet er vaak bij in omdat

we een campagne op waarbij we gebruik

Daardoor blijft mijn website actueel, goed

Alle versgekoppelde paartjes mochten

kunnen vullen. Elke betalende klant

maakten van prachtige foto’s. Daardoor

vindbaar en daar hoef ik zelf niks voor te

gratis en voor niets met elkaar naar huis.

kreeg een kleine Spathiphyllum mee als

steeg de respons enorm.’ De Facebook-

doen. Ik ben volledig ontzorgd!’

‘De uitslag was een aanknopingspunt om

Groene Plantendag

luchtverfrisser voor in huis.’ De omzet

met de klant door te praten over welk

René en Regina Schut van Bloem & Plant

was hoger dan op een normale zaterdag,

campagne motiveerde Geert om ook zelf
weer aan de slag te gaan. ‘Volgers zijn heel

veel adviezen kunnen geven en potten

plantentype ze zijn’, licht Judith toe. ‘We

in Musselkanaal nodigden via de promo-

ondanks flinke regen. ‘En dat tegen vrijwel

erg betrokken bij wat er in mijn winkel ge-

Ervaar ook de hulp van VBW Online

hadden onze opslag omgebouwd tot green

tiekaartjes uit de Plant Promotie Kit en

geen kosten. Ja, de inzet van het personeel

beurt. Als ik iets deel dan wordt daar mas-

Wil jij net als Geert geholpen worden

room, waar mijn man Bart stond om

de maandelijkse nieuwsbrief hun klanten

natuurlijk, maar dat had ik ervoor over.

saal op gereageerd. Persoonlijk vind ik het

met social media, webcasting of je

klanten te adviseren over kamerplanten.’

uit voor een Groene Plantendag. Regina:

Iedereen was enthousiast en we hebben

erg leuk om daarmee te experimenteren.

website? Kijk dan nu op de website van

Hoewel het stel meer plantverkoop had

‘Het hele team deed mee. We hadden

er echt samen naartoe gewerkt. Toevallig

Kijken of een bericht wel of niet aanslaat

VBW Online (vbw.nu/online) om te zien

verwacht, viel dat wat tegen. ‘Planten-

de groene loper uitgelegd, onze nagels

realiseerde ik me vandaag bij de inkoop dat

bijvoorbeeld. Als het werkt dan geeft dat

wat zij voor jou kunnen betekenen.

verkoop blijft toch lastig. Zodra mensen

stemmig groen gelakt, een collega had

de Calathea-verkoop nog nooit zo hoog is

zo’n kick!’ Inmiddels heeft Geert weer

Wie weet behaal jij dan binnenkort wel

meerdere planten nodig hebben gaan ze

hippe plantenhangers gemacrameed en

geweest. Of dat door de Groene Plantendag

zelf de touwtjes in handen als het gaat om

dezelfde resultaten

naar een tuincentrum. Ik zie de dag meer

gaf daar uitleg over, en een ander deelde

komt weet ik natuurlijk niet zeker, maar het

Facebook. ‘Ik heb er echt plezier in gekre-

als Geert!

als een langetermijninvestering. We heb-

zelfgemaakte groene en gele smoothies

is toch leuk!’

gen. In het weekend neem ik nu de tijd om
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Promotiecampagnes
in 2018 afgestemd op
consumentenvoorkeuren
VBW en de ketenpartners gaan
in 2018 promotieactiviteiten slim
op elkaar afstemmen. Bovendien
haken de campagnes straks in op
de consumentenvoorkeuren van
verschillende typen bloemen- en
plantenkopers.

effectiviteit van de campagnes en moet

Voor de twee doelgroepen zijn bijpassende

zich uiteindelijk vertalen in een grotere

communicatiethema’s gekozen. Bij de

waarde voor de bloemist.

gezelligheidsconsument gaat het om
het thema ‘Celebrating seasons’. Met

Gezelligheidsconsument vs stijlklant

seizoensgerichte communicatie wil VBW

VBW denkt momenteel samen met leden

dit type klant inspireren om vaker een

na over de invulling van verschillende

bezoekje aan de bloemist te brengen,

promotiecampagnes voor 2018 en de

wat moet leiden tot een verhoging van de

rol daarbinnen van Mijn Bloemist. Het

aankoopfrequentie. Voor de stijlklant is

is nog niet bekend hoe die campagnes

‘interieur’ de leidraad in de campagnes.

VBW, Royal FloraHolland, Plantion,

er inhoudelijk uit gaan zien. Wel is al

Doel is hier om klanten te verleiden

Bloemenbureau Holland, Alflora,

zeker dat VBW zich gaat richten op twee

om per aankoop meer te besteden aan

Waterdrinker en Smithers-Oasis gaan

specifieke klantgroepen, die los van

bloemen en planten die een meerwaarde

daarvoor de groeiplatformmethodiek

elkaar worden bewerkt. De eerste is de

vormen voor het interieur en bijdragen

gebruiken. Bij deze methodiek draait het

gezelligheidsconsument (cosiness seeker)

aan de levensstijl van deze stijlkoper.

om het onderscheiden van klanttypen,

die bloemen en planten koopt vanwege

hun drijfveren en koopgedrag. Op basis

de aangename en gezellige sfeer die dat

Meer rendement door segmentatie

daarvan worden communicatiekeuzes

in huis geeft. De tweede is de stijlklant

De campagnes worden veel meer dan

gemaakt en heldere doelen gesteld:

(cultivated performer) die bloemen en

nu volledig afgestemd op de wensen

vergroten besteding per aankoop.

planten koopt om uitdrukking te geven

van de klanttypes. Door in te haken op

aan zijn of haar levensstijl. Van deze

campagnes die klanten aanspreken

Ketenpartners blijven zelf invulling geven

twee klantgroepen is bekend dat ze nu

in het segment dat jij bedient, kun

“Het plan van Rutte III om het lage btw-

plantenconsumenten. VBW zal dit

aan hun campagnes, maar door samen

al graag bij de bloemist kopen en dat er

je meer rendement halen uit de

tarief te verhogen naar 9 procent leverde

vervolgens onder de aandacht brengen

promotiecampagnes die VBW voor jou

in eerste instantie de nodige ophef op,

van zowel oppositie- als coalitiepartijen in

uitvoert in 2018.

maar sneeuwt inmiddels een beetje onder

de Tweede Kamer. Onlangs sprak VBW al

doordat er veel aandacht uitgaat naar het

met staatssecretaris Mona Keizer (CDA)

schrappen van de dividendbelasting”, zegt

over de problematiek.

dezelfde methodiek te gebruiken en in

Cultivated
Performer
mogelijkheden
liggen tot verhoging
van de

te spelen op consumentenvoorkeuren,

• Combineert een
hoge
gemiddelde
besteding.

komt er een einde aan versnippering.
Campagnes gaan elkaar beter aanvullen
en meer versterken. Dat vergroot de

aankoopfrequentie
met een hoog
gemiddeld bedrag per
aankoop

Stijlklant

• Stijlgevoelig en relatief
prijsongevoelig

• Is het privé leven sterk
gericht op het gezin
• Bloemen en planten
zorgen voor een
aangename, gezellige
sfeer in huis. In
principe heeft men
altijd bloemen in huis

• Wel prijsgevoelig. Voor
eigen gebruik is
daarom naast de
bloemist ook de
supermarkt een
belangrijk
aankoopkanaal

Bloemist

VBW blijft zich inzetten voor behoud van het lage btw-tarief voor bloemen
en planten. Begin 2018 volgt een nieuw lobby-offensief in Den Haag.

Marco Maasse, algemeen directeur van

• Bloemen en planten
belangrijk in het leven.
Zorgen voor een goede
stemming en maken
het interieur mooi

Cosiness Seeker
Doel is hier om klanten
via promotiecampagnes
te verleiden om per
aankoop meer te
besteden aan
bloemen en planten
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Strijd om btwverhoging nog
niet gestreden

VBW. “Dat betekent niet dat die verhoging

Uitgangspunt van VBW is dat het btw-

er al door is. Het politiek besluit valt pas

tarief voor bloemen en planten op 6

definitief in het voorjaar van 2018.”

procent moet blijven. In de politieke
wandelgangen circuleren ook andere

• Koopt bloemen en
planten vooral bij de
specialist en is minder
geneigd in de
supermarkt te kopen.

Gezelligheidsklant

VBW verwacht dat de voorgenomen

oplossingsrichtingen, weet Maasse.

btw-stijging zal leiden tot een gemiddeld

“Zo wordt er gesproken over een laag

omzetverlies van 7,5 tot 10 procent.

btw-tarief voor voedingsproducten uit de

Begin 2018 vindt nader onderzoek plaats

Schijf van Vijf en een hoog btw-tarief

over de effecten van een btw-stijging

(21 procent) voor alle overige producten.

op het koopgedrag van bloemen- en

Dat willen we absoluut voorkomen.”
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‘Je kunt meer
dan je denkt’

twee weekenden had ik 80 vazen bloemen
verkocht. Dat heeft mijn ogen geopend. De
vakantieperiode is vaak rustiger. Dat kun
je zien als een gegeven, maar je kunt er
ook wat aan doen. Ik besloot de pluktuinactie nog eens over te doen. Van de 20
vazen boeketten hadden we er al snel 16
verkocht.’

Nieuwe
opzet in 2018.
Kijk op
www.vbw.nu

Het is één van de eyeopeners die
Lauritz uit de masterclass heeft
meegenomen. ‘Je kunt meer dan
je denkt. Heb je een bepaald punt
bereikt, in groei en omzet, dan is er

'Méér dan 10.000 euro
bespaard door Renault-deal'
Probeer nog even één jaar door te
rijden. Dat advies kreeg Martin Groen
van zijn boekhouder. Ondanks dat de
auto van de bloemist het niet zo lang
volhield, wist hij zijn boekhouder
toch tevreden te stellen. Met de
megakorting bij de Renault-dealer.

altijd ruimte om verder te groeien.
Dat bewijst wat mij betreft ook de

Martin. De eigenaar van Groen

zone te stappen heb ik nieuwe klanten

Bloemsierkunst in Workum reed met een

kunnen bereiken die anders mogelijk aan

bedrijfsauto van zes jaar oud waaraan het

is.’Martins oog

de winkel voorbij waren gelopen.’

nodige mankeerde. ‘De bezorging lukte nog

viel uiteindelijk op een

wel, maar de ritten naar de bloemenveiling

zwarte bus van één van de Renault- dealers

Met de overname en de masterclass

in Groningen werden steeds lastiger.’

in Drachten. ‘Ik gaf op de website aan dat ik

was 2017 een druk jaar voor Lauritz. ‘In

Martin twijfelde lang over het kopen van

geïnteresseerd was en kreeg vijf minuten

bloemist enthousiast. ‘Al met

Quino Damen Bloembinders in hartje

mij op Mijn Tent wordt Top. Daarin worden

augustus hebben we ook nog een flinke

een nieuwe bedrijfswagen. ‘Het is lange tijd

later al een telefoontje van de dealer. Eén

al heb ik mezelf €10.000 bespaard!

Amersfoort heeft een rijke historie. Al

alle aspecten van het ondernemerschap

verbouwing gedaan. Ik wil altijd veel

onzeker geweest of de bloemenveiling zou

uur later stonden ze voor mijn deur en

Ik heb het teruggerekend, maar bij

bijna een eeuw lang zit er op deze lo-

behandeld. Dat leek me wel wat. Natuur-

tegelijk. René vergeleek me met een Fer-

blijven bestaan. Daarom heb ik het kopen

hadden we de verkoop afgehandeld’, vertelt

elkaar heb ik met die korting mijn

catie een bloemist. Lauritz Prins werd

lijk schrijf je als startend ondernemer een

rari die veel gas geeft, maar niet vooruit

van een nieuwe zo lang mogelijk uitgesteld.

Martin. ‘De bus heeft een grote laadruimte.

VBW-contributie van de afgelopen

dit jaar de vierde eigenaar. Om zich

bedrijfsplan, maar het kan nooit kwaad

komt. Door gedoseerd te gassen, oftewel

Helaas dacht de auto daar anders over’,

Ik rijd misschien niet veel, maar als ik dat

zestien jaar terugverdiend!’

optimaal voor te bereiden, volgde hij

om je extra in je doelen en visie te ver-

door te focussen op de doelen die je wilt

vertelt Martin lachend. Bij de keuring werd

doe ligt gelijk de hele laadruimte vol.’

de masterclass Mijn Tent wordt Top.

diepen en met andere ondernemers van

bereiken, kom je waar je zijn wilt. Ik ga me

de auto afgeschreven op de eindbalans.

gedachten te wisselen.’

nu focussen op de drukke Kerstperiode

Hoogste tijd voor een nieuwe bus.

en het schrijven van een marketingplan

Door die lange geschiedenis is Quino Da-

Contributie terugverdiend
Door de korting heeft Martin zichzelf ook

men Bloembinders een begrip in Amers-

Strategie, doelen, marktanalyse, een

over hoe we ondernemend Amersfoort

Verkocht!

nog eens veel geld bespaard. ‘De nieuwe

foort. De zaak zit in één van de meer

financieel plan; het kwam allemaal terug

voor ons kunnen

Als bestuurslid van VBW is Martin goed op

bus was al afgeprijsd en daar de 26%

pittoreske winkelstraatjes, met onder

in de masterclass. Lauritz: ‘Ik nam boven-

winnen. Want daar

de hoogte van kortingsmogelijkheden voor

korting nog eens bovenop’, vertelt de

meer een bakker, groenteman en slager

dien een lopende onderneming over met

valt nog een groot

bloemisten. ‘De Renault-deal is natuurlijk

Kortingen tot 26%

als buren. Bloemist Lauritz Prins nam de

twee ervaren medewerkers die al 20 en 25

marktaandeel te

opvallend’, zegt Martin. ‘26% korting op

Kopen of leasen? Waar je ook voor

winkel op 1 maart van dit jaar over van de

jaar in dienst zijn. Dan sta je voor vragen

winnen!’

een nieuwe bedrijfswagen is bizar en

kiest, Renault biedt je een geweldige

vorige eigenaar. Een grote stap, die hij tot

als: Hoe bouw je de zaak verder uit? En

superinteressant. Ik ben niet veeleisend,

deal. Ga langs bij je lokale Renault-

in de puntjes voorbereidde.

hoe neem je hen mee in je denkwijze en

maar vanwege de huisstijl van mijn zaak

dealer en vraag naar de bloemisten-

ideeën over ontwikkelingen? Ik heb dan

vind ik het belangrijk dat mijn bus zwart

deal van VBW. Bij aanschaf van een

René Raadsheer

Overname

ook veel gehad aan het sparren met trai-

nieuwe Renault:

'Een overname is een proces op zich', ver-

ner René Raadsheer.’

• Kangoo ontvang je 23% korting

Extra luxe door Renault-deal

telt hij. ‘Hoewel ik al sinds mijn 16e in de

24

‘Mijn auto kon echt niet meer’, vertelt

pluktuinactie. Door buiten mijn comfort-

branche werk – eerst als bemiddelaar tus-

Concreet resultaat

De hoge korting van de Renault-deal kan ook op een andere manier ingezet

sen kweker en exporteur op de veiling en

De masterclass leverde direct concreet

worden. Bloemist Eelco Bouts van I Fiori uit Den Haag vertelt: ‘Ik breng veel tijd

later als bloemist in binnen- en buitenland

resultaat op, vertelt Lauritz enthousiast.

door in de auto dus luxe en comfort zijn voor mij heel belangrijk. De hoge korting

– is ondernemen een vak apart.’ Twee jaar

‘Elke deelnemer moest een pluktuinactie

van VBW heb ik gebruikt om de auto uit te breiden extra opties zoals luchtvering,

geleden voerde Lauritz daarom al de eer-

opzetten. Ik ben altijd van mening dat als

goed alarmsysteem, airco, een krachtig multimediasysteem en luxe cabine

ste gesprekken met VBW-relatiebeheer-

je ergens veel energie in steekt, je die

betimmering. In zo’n complete auto is het heerlijk om de weg op te gaan!’

der Eveline van den Brink. ‘Zij attendeerde

ook terug krijgt. En inderdaad, binnen

Bloemist

over het aankoopbedrag;
• Trafic ontvang je 25% korting over
het aankoopbedrag;
• Master ontvang je 26% korting over
het aankoopbedrag;
• personenwagen ontvang je tot
15% korting over het aankoopbedrag.
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Verbeter jij ook
je rendement
met STAP?
De ondersteuningsmogelijkheden van VBW, gekoppeld aan de rubrieken uit de jaarrekening.

Bijna 150 bloemisten hebben
zich al aangemeld voor STAP, het
programma waarmee VBW haar
leden helpt om hun rendement te
verbeteren. Doe jij ook mee?

STRATEGISCHE ANALYSE & PLAN

de toekomst samen. In dit plan van

in de vorm van trainingen en workshops,

Ook staan onze relatiebeheerders voor je

aanpak komen heldere doelen en

zoals Klanthousiasme, Mijn Tent wordt Top,

klaar met raad en daad, net als externe

ontwikkelstappen te staan.

Calculeren, Ken je klant, etc. Daarnaast

specialisten zoals Flow Accountants,

ondersteunen we via de verschillende

Philip Vijfhuize en de CAO Helpdesk.

Stap 3 - Bloemist Ondernemer

ledenservices. Denk aan VBW Online, VBW

Kortom, het Bloemist Ondernemer

Programma

Bedrijfskosten, VBW Marketing, personal

Programma is het alles omvattende

Tijd voor actie! VBW biedt je via het

coaching, VBW Risk en verschillende

programma waarmee je aan de slag gaat

Wat is STAP precies?

Hierdoor krijg je een helder beeld van

mysteryshopper beoordeelt onder meer

Bloemist Ondernemer Programma

promotiecampagnes die onder meer via

met een persoonlijk actieplan volledig

Succesvol ondernemen begint met bewust

hoe jouw lokale markt eruit ziet. Je krijgt

het verkoopgesprek, of je goede vragen

maatwerkoplossingen om met de

Mijn Bloemist worden uitgezet en waar je

gericht op jouw bedrijf en jouw klanten

kiezen voor een doelgroep. Op basis

inzicht in het aantal consumenten in jouw

weet te stellen en de productkwaliteit.

geformuleerde doelen en actiepunten aan

gemakkelijk op in kunt haken.

met het verbeteren van jouw rendement.

daarvan bepaal je je winkelformule. Feiten

verzorgingsgebied. Wat voor type klanten

en cijfers helpen je bij het maken van de

er wonen én wat hun koopgedrag is.

De bedrijfsanalyse is de laatste stap in de

juiste keuzes om te groeien naar een goed

Daarbij zoomen we in tot op straatniveau.

strategische analyse. Hierbij nemen we

of nog beter rendement. VBW helpt je

Zo weet je precies welke kansen er lokaal

samen jouw winkel- en formulebeleving,

daarbij met STAP.

te benutten zijn.

financiële resultaten, communicatie, de

Stap 1 - Strategische analyse

Wil je vooruit? Dan is het belangrijk om

de loep. We kijken daarbij naar mogelijke

STAP begint met een marktanalyse.

te weten hoe je er nu voor staat. Daarom

kansen en maken concreet hoe je meer

de slag te gaan. Natuurlijk sta je daarin
niet alleen. Zo biedt VBW ondersteuning

winkellocatie en directe omgeving onder

rendement kunt
behalen met je winkel.
onderzoeken we in de klantanalyse
MARKTANALYSE
KLANTANALYSE
BEDRIJFSANALYSE

'Een persoonlijk
actieplan volledig
gericht op jouw bedrijf
en jouw klanten'
26
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hoe klanten in jouw winkel worden

geholpen. Hoe ervaren zij de producten

Stap 2 - Plan van aanpak

en dienstverlening bijvoorbeeld? Om hier

De strategische analyse levert inzichten

een objectieve inschatting van te kunnen

en hopelijk kansen en groeimogelijkheden

maken, komt er een mysteryshopper bij

op. Aan de hand van al deze inzichten

je langs om de service te ervaren. Deze

stellen we een stappenplan voor

STAP gratis voor VBW-leden
Stap 1 en 2 zijn onderdeel van het lidmaatschap
en daardoor gratis. Onderdelen uit het ‘Bloemist
Ondernemer Programma’ bieden we waar mogelijk
kosteloos aan. Is dat niet haalbaar, dan gelden er
gereduceerde tarieven. Kijk voor meer informatie
of om jezelf aan te melden op www.vbw.nu/stap.

STAPpenplan

Robert Exoo Bloemen
12 november 2017
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Promotie
die echt werkt
is veel korting geven!
In iedere uitgave van ‘Bloemist’ licht Double Quality Counseling (uitvoerder van 'Mijn Tent
wordt Top') een onderwerp uit de masterclass 'Mijn Tent wordt Top' toe. Dit keer: Promotie.

Michelle Raadsheer
van DQC

kunt in bepaalde gevallen zelfs overwegen
om veel tamtam te maken voor een
product, waarbij je de prijs verhoogt en
dus je marge verbetert.
Gelukkig zijn er voor de kleine beurs

Wat wil je communiceren naar je klanten?
En hoe kun je dat het
beste doen?

tegenwoordig ook veel mogelijkheden voor
promotie-activiteiten die weinig of zelfs

horen dus ook bij promotie. Het is een

geen geld kosten. Denk bijvoorbeeld aan

manier om klanten aan je te binden zodat

online promotie via social media. Houd

ze vaker terugkomen. Bovendien zijn

ook hierbij altijd je doel voor ogen. Wat wil

er tegenwoordig systemen waarmee je

ik met de promotie bereiken?

met jouw klant bijvoorbeeld acties kunt
communiceren. VBW kan je hierbij helpen.

Als je bovenstaande kop leest, dan hoop ik dat je het daarmee flink
oneens bent. Vorige maand hoorde ik deze opmerking van één van de
deelnemers aan ‘Mijn Tent wordt Top’. Hoog tijd om eens in te zoomen
op het thema Promotie.

in de basis vijf stappen:
kent en waar je geen persoonlijk contact

Wat gaat dat kosten?

mee hebt? Dat heeft alles te maken met

Wij komen regelmatig bloemisten tegen

communicatie. Nu worden twee vragen zeer

die aangeven dat ze geen middelen

belangrijk, namelijk: Wat wil je communice-

hebben voor promotie. Of die het niet zien

ren naar je klanten? En hoe kun je dat het

zitten om een product tegen een lagere

beste doen?

prijs aan te bieden. Het is dan goed om

Tot op heden hebben we in deze rubriek

je mensen ook op andere manieren kunt

aandacht geschonken aan de verschil-

prikkelen. Zo zijn bepaalde typen mensen

lende onderdelen van de marketingmix. De

gevoelig voor gemak en anderen weer voor

De boodschap die je wilt communiceren

automatisch betekent dat er korting in het

thema’s Product, Prijs, Plaats en Personeel

zekerheid. Het belangrijkste dat jij kunt

weet je vaak wel. Veel belangrijker is hoe je

spel is. Een promotie-activiteit gebruik je

hebben we inmiddels behandeld en in

doen is hen op de juiste manier aanspreken

dat doet. Aan wie zend je jouw boodschap?

om een doel te bereiken. Dat kan meer

dit artikel komt Promotie aan de orde. Al

en triggeren.

Wie is jouw klant? Wat is zijn taal en woord-

traffic zijn, maar ook meer aandacht voor

te weten dat een actie of promotie niet

1

WAT IS JE DOELGROEP?

goed, het gaat pas werken als alle andere

2

WAT WIL JE BEREIKEN?

In de MIX bepalen ze het succes van een

3

WAT IS JE BOODSCHAP?

4

HOE GA JE COMMUNICEREN?

Heb je hulp nodig bij het bepalen

5

WELK BUDGET HOORT DAARBIJ?

jouw bedrijf?

gebruik? Zijn stijl? En wat vindt jouw klant

een bepaald product in je winkel. Genereer

Hoe doe je dat?

belangrijk? Neem eens de tijd om deze

aandacht en creëer een reden voor de

Nieuwe klanten krijgen is één, maar

tigen. Korting geven lijkt dan ook voor de

Dit is misschien wel één van de lastigste

vragen te beantwoorden, want dan wordt

klant om te kopen. Dat kan korting zijn,

de bestaande klanten vasthouden is

hand liggend. Toch is het goed te weten dat

vragen. Hoe trigger je mensen die je niet

steeds duidelijker wat de beste aanpak is.

maar het kan ook iets speciaals zijn. Je

minstens zo belangrijk. Spaarsystemen

Bloemist

Conclusie
Al maak je de promotie-activiteit nog zo

wanneer ze een koopje kunnen bemach-

decennialang komen mensen in beweging

28

Een promotie-activiteit opzetten heeft dus

P’s van de marketingmix ook op orde zijn.
activiteit.

hoe je de marketingMIX inzet in
Neem dan gerust contact op met
Double Quality Counseling of met
je VBW-relatiebeheerder.

| Bloemist
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Bbz:

laatste redmiddel bij
ﬁnanciële nood
Zit je in (tijdelijke) financiële problemen en zie je geen andere oplossing dan
stoppen? Bedrijfsadviseur Philip Vijfhuize vertelt over de Bbz. Het laatste
redmiddel in geval van financiële nood.
‘Regelmatig begeleid ik ondernemers

en de ondersteuning moet een eenmalig

bij wie het water aan de lippen staat. Ze

karakter hebben. De injectie moet

zijn om welke reden dan ook financieel

dus je financiële problemen in één

zo ernstig in de problemen gekomen

keer oplossen.’

Met vuilnis
je rendement
verhogen
Zit je al jaren bij dezelfde afvalverwerker? Staat een container
regelmatig halfvol aan de weg? Of gooi jij al je afval bij elkaar? Dan
kun je waarschijnlijk flink besparen op de verwerking van jouw afval.

dat een faillissement aanvragen of de
schuldsanering de enige mogelijkheid

Hoe verloopt een Bbz-aanvraag?

lijkt. Maar wat veel zelfstandigen niet

‘De gemeente schakelt een onderzoeker

‘Afval is geen sexy kostenpost’, weet Ton

keuze uit een container van 240, 360, 660,

Flexibiliteit in ophaaldagen

weten, is dat er een laatste strohalm is:

in die onderzoekt of jouw bedrijf

Leerentveld van VBW Bedrijfskosten. ‘Ster-

1.100 of 1.700 liter. De ophaalfrequentie?

‘We halen afval op in heel Nederland en

de Bbz, oftewel Besluit bijstandsverlening

levensvatbaar is en of jij als ondernemer

ker nog. Veel bloemisten denken er niet

Die bepaal je zelf: van 2x per week tot 1x

we hebben twee ophaalroutes, waardoor je

zelfstandigen.’

kans van slagen hebt. Er wordt onderzocht

eens aan dat ze erop kunnen besparen.

per maand.

flexibel bent in de ophaaldagen. Bovendien
kun je in de vakantie de ophaalfrequentie

hoe het probleem is ontstaan, hoe je

Juist daarom is er grote winst te behalen.

Wat is de Bbz?

bedrijf loopt, hoe je toekomstkansen

Het is een makkelijke manier om je rende-

Per maand opzegbaar

verlagen, waardoor je nog meer bespaart’,

‘De Bbz is een regeling die je kunt

zijn, of je niet onevenredig veel

ment te verhogen!’

Je kunt via VBW Bedrijfskosten kiezen

vertelt Rob Verduin van MKB Afval. Hij

aanvragen bij de gemeente om te

geld uit de zaak onttrekt en welke

voor een afvalverwerkingscontract dat per

heeft een belangrijke tip voor bloemisten.

voorkomen dat je in de bijstand komt. De

financieringsmogelijkheden je nog hebt.

Dat kan op twee manieren. De eerste is

maand opzegbaar is. Het is ook mogelijk

‘Het ophalen van restafval is het duurst. Je

Bbz is bedoeld ter ondersteuning en wordt

Kun je een pensioenpolis afkopen of een

natuurlijk door bewust in te kopen en zorg-

om een jaarcontract of een tweejarig con-

kunt dus besparen door beter te scheiden

uitgekeerd in de vorm van een lening,

tweede hypotheek nemen, dan zul je eerst

vuldig weg te gooien. Hoe minder afval,

tract af te sluiten. Je krijgt dan een korting

en door naast een restafvalcontainer ook

krediet of een aanvulling op het inkomen

die route moeten bewandelen. Daarna

hoe minder geld je weggooit en hoe lager

die kan oplopen tot 20 procent. Bloemisten

een container te bestellen voor groenafval.

tot bijstandsniveau. Je vraagt hem aan in

ben jij pas aan de beurt. Krijg je de Bbz

de verwerkingskosten. De tweede bespa-

die nu een maandabonnement hebben via

Dat kan nu al in Noord-West Nederland

de gemeente waar je woont, dus niet waar

toegekend, dan leent de gemeente tot

ringsmogelijkheid is door goed te kijken

VBW Bedrijfskosten, kunnen hun contract

en is naar verwachting in de loop van 2018

je bedrijf gevestigd is.’

€ 193.784 tegen gemiddeld zo’n 8 procent

naar het contract met je afvalverwerker.

mogelijk in heel Nederland.’

rente met een looptijd van vijf jaar, maar

Voor wie is de Bbz?

30

Bespaar tot 750 euro

de Bbz is altijd maatwerk.’

‘Natuurlijk krijg je de Bbz niet zomaar.

Philip Vijfhuize is bedrijfsadviseur.

‘De meeste bloemisten zitten al jarenlang

'Ik heb kostenverschillen gezien
die oplopen tot zo’n
€ 750 per jaar'

Alles voor je geregeld
Geen zin om zelf in je afvalkosten

De regeling is bedoeld voor ondernemers

Wat levert het op?

Hij staat regelmatig bloemisten

bij dezelfde verwerker. Helaas is het bij de

die geen andere financiering kunnen

‘Het is duidelijk, de Bbz vraag je alleen

bij in complexe, en soms zelfs

meeste aanbieders zo dat hoe langer je

krijgen en zonder deze hulp in de bijstand

aan als je geen enkel alternatief meer

uitzichtloze situaties. Benieuwd wat

klant bent, hoe meer je gaat betalen. Het

dreigen te komen. Heb je dus een partner

hebt. Toch kan het nét het verschil maken

Philip voor jou kan doen? Neem dan

loont absoluut om te vergelijken. Ik heb

die elders werkt en een inkomen heeft,

tussen doorstart en faillissement. Ik heb

contact met hem op of met je VBW-

kostenverschillen gezien die oplopen tot

een jaarfactuur van je huidige

dan kun je niet in de bijstand komen en

via de Bbz al meer dan eens ondernemers

relatiebeheerder.

zo’n 750 euro per jaar’, aldus Ton.

afvalverwerker opsturen naar

krijg je ook geen lening. Dit is voor veel

op het allerlaatste moment, terwijl de

VBW Bedrijfskosten werkt samen met

ook voor één of twee jaar vastzetten.

vbwbedrijfskosten@savings4you.nl.

zelfstandigen een valkuil. Daarnaast

faillissementszitting al was aangevraagd,

Philip Vijfhuize, T: 06-18 55 30 65

MKB Afval. Dat is een online afvalinzame-

Om de extra korting te ontvangen kun

Je ontvangt dan een besparingsvoor-

moet je minimaal 1.225 uur op jaarbasis

op weg kunnen helpen. Een situatie is niet

of kijk op www.vijfhuize.nl

laar die containers aanbiedt voor restafval,

je contact opnemen via hiernaast genoemd

stel op maat.

werken. Je bedrijf moet levensvatbaar zijn

altijd zo uitzichtloos als het lijkt.’

organisch afval, karton en glas. Je hebt

e-mailadres.

Bloemist

te duiken? Dat hoeft ook niet.
VBW Bedrijfskosten zoekt namelijk
uit hoeveel jij kunt besparen. Het
enige wat je hoeft te doen is even
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Flow blikt terug op derde kwartaal:

DC Exclusive Lint

Consumenten gaven weer meer
geld uit in het afgelopen kwartaal.
De economie groeit verder en ook
bloemisten profiteren mee. Francesco de Haan van Flow Accountants
licht de cijfers - gebaseerd op ruim
250 bloemenwinkels - toe.

Topkwaliteit, duurzaam en verkrijgbaar in elke denkbare kleur. DC
Exclusive Lint is voor veel bloemisten
dé keuze als het gaat om het printen
van linten. Het maakt je bloemstuk
helemaal af.

‘Voor derde jaar op
rij beter dan inﬂatie’

De groene keus
in elke kleur
methoden, arbeidsomstandigheden en
duurzame grondstoffen.
Zo moet de producent bijvoorbeeld
aantonen dat er geen milieuvervuilende
hulpstoffen of verf gebruikt worden.
Dat het energiegebruik verantwoord en

‘De economie groeit verder in het derde

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

duurzaam is. En dat afvalwater en stoffen

kwartaal’, kopten de media. Niet alleen

(MVO) is niet alleen goed voor het milieu,

die vrijkomen tijdens het productieproces

de export en investeringen zaten in de

het is ook een kans. Bedrijven en consu-

op de juiste manier worden afgevoerd. Ook

lift. Ook consumenten gaven meer geld

menten willen in toenemende mate dat

mag er natuurlijk geen sprake zijn van

uit aan kleding, etentjes en de inrichting

bloemisten bewust ondernemen, met oog

kinderarbeid en moeten medewerkers een

van hun huis. ‘Dat heeft natuurlijk alles te

voor omgeving en personeel. Laat zien dat

veilige werkplek hebben.

maken met het brede economisch herstel’,

jij als bloemist op de details let met het

reageert Francesco. ‘Vorig jaar zagen we

duurzame DC Exclusive Lint.

Printerlint is dan wel geen kleding, maar

100 in totaal, waarvan 50 kleuren altijd op

Certificering

ook deze linten worden door mensenhan-

voorraad zijn. Welke kleur je ook kiest, het
lint is altijd ‘groen’.

al dat de consument gemakkelijker tot een
aankoop overgaat en die trend heeft ook in
2017 doorgezet. Dat is goed nieuws voor

1,1 procent lagere brutomarge opleverde.

Bloemisten moeten af en toe net iets

Dankzij de Öko-Tex Standaard-certifi-

den verwerkt. Dan is het wel zo prettig te

de branche.’

De stijging van de marge in het afgelopen

hoger inschalen om personeel binnen te

cering is DC Exclusive Lint namelijk het

weten dat er met veilig en verantwoord

kwartaal laat zien dat bloemisten slim

halen of te houden. Ik verwacht ook dat

meest duurzame en milieuvriendelijke lint

geproduceerd materiaal wordt gewerkt!

DC Automatiserings Groep

Stijgende lijn

inkopen en duurzaam ondernemen door

personeel de grootste uitdaging blijft voor

dat je jouw klanten kunt adviseren. Öko-

Bovendien belanden de linten uiteindelijk

DC Exclusive Lint is een product van DC

Voor de omzet heeft dat concreet gere-

derving zoveel mogelijk terug te dringen.’

de komende jaren.’

Tex Standaard-labels ken je misschien wel

weer in de afvalketen. DC Exclusive Lint is

Automatiserings Groep, specialist in fac-

van kleding. Er zijn veel textielproducten

een Zwitsers kwaliteitsproduct dat geen

turatie-, boekhoud- en orderprogramma’s

sulteerd in een stijging van 3,5 procent in
de afgelopen negen maanden. ‘Kijken we

Zijn er kanttekeningen?

‘Onderling zijn er natuurlijk verschillen,

op de markt die allergische reacties ver-

zware metalen, schadelijke kleurstoffen

voor bloemisten. Zij ontwikkelden een lin-

enkel naar het derde kwartaal, dan zitten

Tot zover de opvallendste ontwikkelingen

maar gemiddeld heeft de branche een

oorzaken en milieuonvriendelijk zijn. Dit

of gewasbeschermingsmiddelen bevat.

tenprinter en diverse soorten lint op basis

we op ruim 4 procent meer omzet dan in

in het derde kwartaal. Hoe zit het met de

prima resultaat behaald. De winst voor

komt doordat er schadelijke grond-

Dus heeft jouw klant de garantie dat het

van de ervaringen in de bloemenbranche.

het derde kwartaal van 2016. Prima cij-

rest van de cijfers? Francesco: ‘Die zijn

belastingen zakte iets terug naar 10,9

en kleurstoffen in verwerkt zijn. De Öko

product het milieu niet belast. Een verant-

Hierdoor maak je in enkele seconden een

fers, zeker als je bedenkt dat we vorig jaar

overwegend stabiel gebleven. Er is wel

procent, ten opzichte van 11,5% over het

Tex Standaard is ontwikkeld om aan te

woorde keuze dus.

perfect bedrukt lint. Behalve dat de linten

ook al 6,2 procent meer omzet draaiden

één post die de aandacht behoeft van

eerste halfjaar 2017, maar dat is nog altijd

geven welke textielproducten geprodu-

Helemaal fijn is dat DC Exlusive Lint

en printers online te bestellen zijn via www.

dan in 2015.’

bloemisten, namelijk de personele kosten.

een prima resultaat. Voor het derde jaar

ceerd zijn met oog voor goede productie-

verkrijgbaar is in iedere denkbare kleur.

dclinten.nl, zijn de producten ook uit voor-

Deze zijn tot en met september gestegen

op rij doen we het beter dan de inflatie.

Nog meer goed nieuws: de marge steeg

tot 22,2 procent. Dat is 0,7 procent hoger

Mogelijk halen we zelfs een omzetstijging

het afgelopen kwartaal licht naar 52,7 pro-

dan aan het eind van het tweede kwartaal.’

van 4 procent over heel 2017. Toch kunnen

DC Exclusive Lint in één oogopslag:

we zeker niet achterover leunen. Stilstand

• Eerlijk geproduceerd (geen

cent. Dit terwijl die in het eerste halfjaar
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Exclusieve linten

raad verkrijgbaar bij de betere groothandel.

• Milieuvriendelijk

van 2017 nog stabiel was gebleven. ‘Een

Wat is de reden voor deze stijging? ‘Door

is achteruitgang. Blijf onderscheidend ten

goed teken, want de traditioneel lagere

de zomervakanties valt het derde kwartaal

opzichte van tuincentra en grote aanbie-

• Uitstekende winstmarge

• 100 kleuren leverbaar

inkoopprijzen in de zomermaanden lijken

altijd wat duurder uit. Toch zien we ook de

ders. Boor nieuwe markten aan. Bereik

• Perfecte afdruk

• Kleurvast

verleden tijd. Vorig jaar profiteerden bloe-

gevolgen van de stijging van de minimum-

nieuwe klanten en maak van 2018 net zo’n

• Dubbelzijdig te bedrukken

• Gifvrij gekleurd

misten daar al niet meer van, wat toen een

lonen en de krapte op de arbeidsmarkt.

positief jaar.’

• Direct watervaste afdruk

• Diverse breedtes

Bloemist

kinderarbeid)

• 50 kleuren uit voorraad
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‘Ik heb me opgegeven
voor Mijn Tent wordt
Top, omdat ik hoopte
meer te leren over
ondernemerschap.
En dat is gelukt!'

naar de boekhouder. Dat scheelt mij
zoveel tijd. Die tijd kan ik nu steken in de
klanten, marketing en mijn onderneming.'
Door samenwerking met andere
bloemisten heeft ze bovendien haar
afzetgebied vergroot. ‘Als iemand in
Groningen een boeket bestelt dat bezorgd
moet worden in Stellendam, komt die
order nu bij mij uit. Dat zijn bestellingen
die ik zonder deze samenwerking niet
gekregen had!’

de cijfers hen niks aangaan. Daar ben ik

Resultaat!

volledig vanaf gestapt. Ik zie nu in hoe

De veranderingen zijn ook terug te zien in

belangrijk het is om transparant te zijn

de cijfers. 'Eén van mijn doelen was een

tegenover medewerkers. Daardoor wordt

omzetstijging van 15 procent. Dat was

het team echt een eenheid!'

ook noodzakelijk om te blijven bestaan.
En dat doel heb ik behaald. Sterker nog,

Evelien van Sluis over het maken van keuzes

‘Ik heb geïnvesteerd in
mijn ondernemerschap’

Je denkt na over het beeld dat de klant van

Samenwerking

in het derde kwartaal van 2017 zaten we

Een andere les die Evelien geleerd heeft,

al op een omzetstijging van 22,8 procent!

is om als ondernemer strategische

De accountant wist niet wat hij zag.

keuzes te maken die de kosten omlaag

Mijn brutomarge is ook gestegen met 9

en de inkomsten omhoog brengen. 'Ik

procent. Cijfers waar ik tot nu toe alleen

ben bijvoorbeeld overgestapt op een

maar van kon dromen. En ik heb nog veel

systeem dat orderbeheer, facturering en

meer waardevolle lessen geleerd. Ik heb

het afhandelen van online bestellingen

regelmatig met mijn handen in het haar

véél makkelijker maakt', vertelt Evelien.

gezeten, maar heb nooit opgegeven. Als

'Bij mij is nu álles geautomatiseerd. De

je dan naar deze resultaten kijkt, kan ik

facturering en het kassasysteem, maar

alleen maar dankbaar zijn voor de hulp en

ook de boekhouding gaat nu rechtstreeks

handvatten die ik heb gekregen!'

jou heeft en het beeld dat jij van de klant
hebt. Over wie je als bloemist wilt zijn en
hoe je die inzichten gaat gebruiken om je
zaak vooruit te helpen. Eigenlijk precies de
handvatten en inzichten die ik nodig had.’

Inspanning
Eén van de inzichten die Evelien kreeg
tijdens de masterclass gaat over haar
persoonlijkheid. 'Ik ben altijd heel
meegaand. Als iemand vrij wil, dan

Het is eind 2015 en Evelien van Sluis staat voor een moeilijke keuze. Stoppen
of doorgaan? De bloemist uit Stellendam beseft dat als ze haar winkel wil
redden, er nú iets moet veranderen. En dus besluit ze zich op te geven voor
een masterclass van VBW waarin ondernemerschap centraal staat.
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Hulp

krijgt hij of zij dat. Ik geef bijna altijd

Evelien besloot zich op te geven voor een

toestemming voor dingen die ik negen

masterclass 'Mijn Tent wordt Top'.

van de tien keer eigenlijk niet wil. Dat ligt

‘Er ging echt een wereld voor me

volkomen aan mezelf, maar dat moet ik

open’, zegt ze lachend. ‘Ik ben

als ondernemer veranderen.' En naast

‘Tot op de dag van vandaag ben ik zo blij

het anders moest, maar op een gegeven

geconfronteerd met mijn eigen gedrag

communicatie leerde Evelien meer over

met die keuze’, begint de eigenaresse van

moment heb ik echt radicaal tegen mezelf

en de sterke en zwakke punten van mijn

haar manier van leidinggeven. 'Voorheen

‘t Bloemenschuurtje haar verhaal. ‘Het

gezegd: je gaat het doen! Je wilt verder,

ondernemerschap. Je wordt heel bewust

zagen mijn medewerkers helemaal geen

was niet makkelijk om toe te geven dat

dus moet het roer om.’

van alles wat je doet.

omzetcijfers. Vooral omdat ik vond dat
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VBW

Verzilver
je cheques
voor 31-12!

Wissel je
waardecheques
nog snel in

Het einde van het jaar nadert. Heb jij je VBW Waardecheques nog niet
verzilverd? Doe dat dan nog snel en voorkom dat je honderden euro’s aan
voordeel laat liggen. Tom Siebers van ‘t Bluumke in Gemert en Tanja Coolen en
Francoise Nieman van Bloemerie Den Hof in Waalre gingen je voor!

‘Een magazine als extra cadeautje
versterkt de klantenbinding’
Tom Siebers van ‘t Bluumke, Gemert

‘Leuk om te experimenteren met
nieuwe bloemenvoeding’

Tanja Coolen en Francoise Nieman van Bloemerie Den Hof, Waalre
Voor deze editie reizen we af naar

gebruiken en het magazine Mijn

Brabant. In het winkelcentrum

Bloemist is altijd een leuke weggever.’

van Waalre is Bloemerie Den

Dat geldt in het bijzonder voor de

Hof al achttien jaar de bloemist

bezorgservice van Bloemerie Den Hof.

voor handgebonden boeketten.

‘Wij bezorgen bloemen persoonlijk bij

Eigenaresses Tanja en Francoise

klanten in Waalre. Bloemen ontvangen

maken optimaal gebruik van de

is altijd al leuk, maar helemaal als

VBW Waardecheques.

daar een magazine bij zit. Onze klanten
fleuren daar helemaal van op. Sommige

‘We gebruiken ze nu twee jaar’,

zitten er zelfs op te wachten’,

vertelt Tanja. ‘Het werkt gewoon heel

vertelt Francoise.

makkelijk en je kunt nieuwe dingen
proberen.’ De dames hebben al lange

Natuurlijk worden de benzinekosten

tijd de Mijn Bloemist Floralife®

van Bloemerie Den Hof ook hoger

Express-voeding voor snijbloemen

door de bezorgkosten. Daarom

op het lijstje staan om mee te

waren Tanja en Francoise extra blij

experimenteren. ‘Vertellen wij al jaren

met korting op een tankbeurt. ‘Die

tegen onze klanten dat ze schuin

konden wij goed gebruiken’, vertelt

moeten aansnijden en dan hoeft dat

Tanja. ‘Door onze bezorgservice

nu niet meer’, lacht Francoise. ‘Wij

maken we natuurlijk behoorlijk wat

zijn heel benieuwd naar het resultaat

kilometers. Zo’n tankbeurt scheelt

Tom Siebers is eigenaar van ‘t

planten de lucht zuiveren. En naast het

van de voeding, maar we hebben wel

toch weer. Al was het natuurlijk

Bluumke in Gemert en groot fan

promotiepakket hebben wij voor onszelf

meer VBW Waardecheques die we

helemaal fantastisch geweest als het

van de VBW Waardecheques.

en onze medewerkers een abonnement

gebruiken. De promotiepakketten

bij elke tankbeurt was!’, sluiten de

‘Uitdeelmagazine Mijn Bloemist is

op De Pook.’ Het magazine geeft Tom

kunnen wij bijvoorbeeld goed

dames lachend af.

mijn persoonlijke favoriet’, vertelt

en zijn medewerkers de inspiratie die

Tom. ‘De klanten vinden ze geweldig.

zij nodig hebben. ‘Het blad bevat veel

Het geeft een goed gevoel om iets

vernieuwende technieken en bijzondere

mee te kunnen geven aan de klant.

kleurcombinaties. Als bloemist kun je

In onze doelgroep zitten toch veel

die inspiratie goed gebruiken! Natuurlijk

Waardecheque

mensen die thuis een boek lezen. Een

is niet alles geschikt voor de verkoop,

Gratis OASIS® ‘Swiss Style’ bloemistenzakmes

magazine sluit perfect aan bij hun

maar wij weten altijd de juiste dingen

Gratis Mijn Bloemist - Floralife® Express vloeibare sticks + consumentenflesjes

behoefte. En een cadeau versterkt

ertussenuit te pikken voor in onze

Gratis herfstbloemen-pakket

€ 100,00

toch de klantenbinding.’

winkel’, vertelt Tom. ‘Ons streven is

Gratis ‘Plant-Promotie-Kit’

€ 100,00

Overzicht VBW Waardecheques 2017
Waarde
€ 5,00
€ 55,00

om altijd vernieuwende bloemstukken

Gratis jaarabonnement De Pook

Tom heeft ook andere VBW Waarde-

aan te bieden. Daar horen bijzondere

4 gratis Mijn Bloemist-promotiepakketten

€ 100,00

cheques verzilverd. ‘Er zitten

kleurcombinaties natuurlijk ook bij.

Gratis Mijn Bloemist-uitdeelmagazines

€ 400,00

ontzettend leuke dingen tussen!

Onze klanten keer op keer verrassen,

Gratis Contractencheck

€ 100,00

Naast Mijn Bloemist maken wij

daar gaan wij voor!’

Gratis training ‘Klanthousiasme’ voor 2 personen

€ 68,50

€ 190,00

bijvoorbeeld ook gebruik van het

Gratis diensten van VBW Online

promotiepakket van Mijn Bloemist.

Korting op een tankbeurt

Vooral de grote poster daaruit is

OASIS® ‘Swiss Style’ bloemistenzakmes

20% korting

een groot succes in onze winkel.

Mijn Bloemist Floralife® Express vloeibare sticks + consumentenflesjes

20% korting

tot € 175,00
€ 20,00

We merken dat klanten het écht
interessant vinden hoe sommige

De VBW Waardecheques 2017 worden
mede mogelijk gemaakt door:
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VBW

Inspirerende bedrijfsbezoeken
tijdens VBW Ledendag

column

Eveline van den Brink,
relatiebeheerder
VBW

Wie ergert zich er niet aan? Een ober die je wel de menukaart
aanreikt, maar niet even vraagt wat je wilt drinken. Terwijl in de
horeca juist de drank winstgevend is.
Het kan ook anders. Laatst plofte ik na een lange fietstocht
met een vriendin op een terrasje. De ober lachte: ‘Jullie hebben
vast zin in bitterballen!’ Daar word ik nou blij van! Hij verkoopt

VBW wenst je

open,
rk
e
tv
rs
e
k
e
ll
o
v
s
e
c
c
u
s
ﬁjne feestdagen
en een

prettige jaarwisseling!

Hoe kun je in jouw winkel inspelen
op koopbehoeften van verschillende
typen klanten? En hoe creëer je een
concept waarmee je klanten vanuit
de wijde regio trekt? Zo'n vijftig
bloemisten ontdekten het tijdens
de VBW Ledendag op woensdag
8 november.
De VBW Ledendag stond dit jaar volledig in
het teken van de klant. Tijdens bezoeken
aan de TradeFair en Our World of Plants
lieten Royal FloraHolland en Waterdrinker
zien welke typen bloemenklanten er zijn,
waar zij gevoelig voor zijn en hoe je die
klanten kunt bereiken. In de conceptstores

meer, maar doet dat op een leuke manier. Ik heb hem dus een

van Waterdrinker konden bloemisten

traiteur en patisserie en neemt er naast

compliment gegeven.

vervolgens inspiratie op doen voor hun

appels en peren ook luxe broodjes en

Tussen Kerst en Oud & Nieuw is het kantoor van

winkelinrichting. Van een plantenwinkel

verse, e-nummer vrije maaltijden mee.

Waarom hebben zoveel detaillisten moeite met commercieel

VBW gesloten. Telefonisch en per e-mail zijn we

met dj gericht op jonge consumenten tot

klantvriendelijk zijn? Bloemisten zijn helaas geen uitzondering.

dan niet bereikbaar. Vanaf dinsdag 2 januari staan

een koopjesstimulerende winkel

Eigenaar Wim Landwaart nam bloemisten

De mysteryshoppers die als onderdeel van STAP bloemisten

we weer klaar om je te ondersteunen en al je

voor gezinsmensen.

mee in de segmentkeuzes die hij maakte

bezoeken, concluderen hetzelfde. Vrijwel niemand deed een po-

vragen te beantwoorden.

en hoe hij die uitwerkte in de formule van

'VBW gaat haar leden
de komende jaren
helpen om bewuste
ondernemerskeuzes
te maken'

Na de lunch bezocht de groep ‘Landwaart

zijn bedrijf. Van kwaliteit en vakmanschap

Culinair’ in Maartensdijk. Landwaart begon

tot promotie en klantbeleving; het sluit

maken van keuzes en die succesvol door-

in 1987 als groente- en fruitzaak, maar is

allemaal op elkaar aan. Landwaart heeft

voeren. VBW gaat haar leden via STAP daar

inmiddels uitgegroeid tot een hoogwaardig

daardoor een verhaal dat klopt en waarmee

ook actief bij helpen. Dat programma werd

Dit terwijl er wel geklaagd wordt over de verdiensten en we er

culinair verscentrum met een sterke

hij zich onderscheidt van met name de

uitgebreid toegelicht tijdens de ALV, waar-

allemaal knetterhard voor moeten werken. Vind jij bijverkoop al

regiofunctie. Je vindt er onder meer een

supermarkt. Het verhaal sluit aan op het

mee de VBW Ledendag werd afgesloten.

ging om iets meer te verkopen. Sterker nog, de streefprijs die de
mysteryshopper in gedachten had werd heel vaak niet gehaald. In
sommige gevallen bleef de totaalprijs zelfs ver daaronder!

VBW dicht tussen
Kerst en Nieuwjaar

snel te opdringerig? Bedenk dan dat je een klant juist blij maakt
met een goed advies. Eén bijzondere bloem kan een boeket nét
wat exclusiever maken. Een simpel vaasje, een mooie pot bij
een plant; de bijverkoop hoeft helemaal niet extreem te zijn om
toch voor een hogere gemiddelde besteding te zorgen. Laat zien
hoe het totaalplaatje wordt en je zult zien dat je verkoop stijgt.
Doe ook mee aan STAP en kom te weten hoe een klant jouw
winkel ervaart. Naast handige rapportages waar we samen
mee aan de slag gaan, krijg je allerlei tips om je rendement te
verbeteren. De economie trekt aan en bloemen en planten zijn
weer immens populair. Profiteer JIJ daar ook van?

Highlights uit de ALV van 2017
• De jaarcijfers van 2016 zijn goedgekeurd en er is decharge
verleend aan het bestuur.
• De definitieve begroting van 2017 is goedgekeurd.
• De voorlopige begroting van 2018 is goedgekeurd, wat o.a.
inhoudt dat de contributie niet wordt verhoogd.
• Jan Poels is herkozen als VBW-bestuurslid.
• Erika Oldenhof is herkozen in de VBW-ledenraad.
• Gerard Scholten is gekozen als nieuw lid in de VBW-ledenraad.
• Han Meerhoff is onderscheiden met het erelidmaatschap als
dank voor zijn jarenlange inzet voor VBW.

De VBW Ledendag is mede mogelijk gemaakt door:

38

Bloemist

| Bloemist

39

EW
N

Steekschuim: de
vertrouwde
basis
Nu
verkrijgbaar bij
uw groothandel!
Het verlies van een dierbare is een ingrijpend
®

OASIS Roma Bowls

moment. Bloemen bieden troost. Daarom staat

voor Dirks Wishflowers de kwaliteit van hun
Ideale basis voor bloemwerk, geschikt voor strakkere interieurs
bloemstukken bovenaan. Smithers-Oasis
Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden
helpt daarbij.
Gietrand die dienst doet als waterreservoir
Al ruim twintig jaar levert Bart Dirks, eigenaar

vertrouwd met het steekschuim van OASIS®. Als ik

van Dirks Wishflowers in Dongen, rouwwerken

dit gebruik dan weet ik dat het goedkomt en kan ik

aan grote uitvaartmaatschappijen zoals DELA.

het rouwwerk met een gerust hart achterlaten.’

‘Belangrijk is dat rouwwerk dagenlang meegaat.
Dat is alleen mogelijk wanneer de bloemstukken

Naast kwaliteit vindt Bart het belangrijk dat hij

voldoende water krijgen via het steekschuim’,
rouwstukken af te leveren. Hiervoor maakt
Verkrijgbaar inoriginele
2 maten:
• Art. Nr. 11-00126
25 x 20 xvan
5,5 cm
vertelt hij. De kwaliteit van steekschuim staat
hij-gebruik
vele vormen waarin OASIS® Floral
• Art.
Nr. 11-00127
- 40 verkrijgbaar
x 25 x 5 cm is. Samen met Smithers-Oasis
daarom voorop. ‘Ik heb alle merken getest,
maar
Foam

niks komt in de buurt van Oasis® Floral Foam.

is hij zelfs een pilot gestart om 3D-vormen op de
markt te brengen. ‘Met 3D-vormen valt oneindig

Het is natuurlijk geen vervanger van water, maar

te variëren en bovendien geeft dit het rouwwerk

de kwaliteitsoase verlengt de levensduur van je

een fantastisch effect. Bloemisten kunnen met dit

bloemstukken merkbaar. Inmiddels ben ik echt
®

steekschuim persoonlijk en bijzonder werk leveren.’

OASIS Venezia Bowls

© SMITHERS-OASIS COMPANY 2013. All rights reserved.

Ideale basis voor decoratieve toepassingen, alsook rouwwerk
Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden
Gietrand die dienst doet als waterreservoir

Geef vorm aan je bloemwerk
Kegels, blokken, harten, kruisen en natuurlijk kransen. Zomaar een greep uit de vele vormen en maten
®
maten:
waarin OASIS® Floral FoamVerkrijgbaar
verkrijgbaar in
is. 3OASIS
steekschuim geeft jouw bloemstuk gegarandeerd

een langere levensduur.

• 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

