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'Dankzij VBW is
mijn resultaat
verbeterd'

Voorwoord

Een editie om te bewaren
en direct te gebruiken!
Beste collega’s,
Deze speciale editie van Bloemist is een exemplaar om goed door te lezen en te bewaren. Het geeft een
uitstekend overzicht van alle ledenvoordelen die VBW te bieden heeft. VBW maakt met haar partners
afspraken die in veel gevallen direct veel (financieel) voordeel opleveren en/of een andere toegevoegde
waarde voor VBW-leden bieden. Maak hier gebruik van en verdien de kosten van het lidmaatschap
ruimschoots terug.

Breed aanbod
VBW heeft een breed en gespecialiseerd partneraanbod. Stuk voor stuk partners die expertise hebben
John Thijert

in de bloemenbranche. Dus naast financiële voordelen die we bij verschillende partners weten te

info@vbw.nu

realiseren, is er ook een ruim aanbod van ondersteuning op de verschillende onderdelen van het
ondernemen. Gewoon doen!
Laat de voordelen niet aan je voorbijgaan, maar maak er volop gebruik van. Het helpt je bij het
verbeteren van je rendement. Wie wil dat nou niet?
John Thijert, voorzitter VBW
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Ondernemen

MARKTANALYSE

KLANTANALYSE

MARKTANALYSE

KLANTANA

STAP - Basis:

De route naar een
beter rendement
Succesvol ondernemen begint met bewust kiezen
voor een doelgroep. Op basis daarvan bepaal je je
winkelformule. Feiten en cijfers helpen je bij het maken
van de juiste keuzes om te groeien naar een goed
rendement. Via STAP - Basis helpt VBW je graag bij het
maken van de juiste keuzes.

Gratis
voor leden
t.w.v.
€ 1.500,-

Klantanalyse
De Klantanalyse geeft via een mysteryshopper inzicht in hoe
consumenten jouw winkel ervaren. Welke indruk hebben klanten
van jouw winkel?

Bedrijfsanalyse
Bij de Bedrijfsanalyse nemen we samen de winkel- en

In STAP – Basis brengen we een aantal zaken in beeld:

formulebeleving onder de loep. Jouw financiële resultaten zijn
de leidraad voor de stap naar meer rendement. We kijken samen

Marktanalyse

naar nieuwe kansen en verbetermogelijkheden.

Met de Marktanalyse geven je inzicht in de lokale markt. Hoeveel
en welke typen consumenten zijn in jouw verzorgingsgebied

Plan van aanpak

aanwezig? Hoe, hoeveel en hoe vaak kopen ze bij voorkeur hun

Op basis van de analyses stellen we samen een plan van

bloemen en planten?

aanpak op voor de komende periode. Het plan bestaat uit
ontwikkelstappen naar een beter rendement.

VBW-ledenvoordeel
STAP- Basis heeft een waarde van €1.500. Het programma is exclusief beschikbaar voor
VBW-leden en wordt gratis aangeboden.

BASIS
STRATEGISCHE ANALYSE & PLAN

Meer informatie? STAP | T: 0318 – 52 75 68 (keuze 6) | E: info@vbw.nu | www.vbw.nu/stap
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STRATEGISCHE ANALYSE & PLAN

Ondernemen

STAP - Positionering:

Een scherpe positionering
van jouw bedrijf
Wat mag je verwachten en wat vragen we van jou?
1. Er vindt een intake gesprek met de relatiebeheerder van VBW
plaats. In dit gesprek staan we o.a. stil bij jouw (gewenste) DNA.
2. Daarna maken we een analyse van jouw verzorgingsgebied en
jouw klanten. Om een goede analyse te kunnen maken, vragen
we je om gedurende 4 weken per klant postcodes te noteren
(via VBW krijg je hiervoor een invuldocument aangeleverd).

€ 2.000,voordeel

3. VBW maakt van punt 1 en punt 2 een totaalanalyse, met een
advies voor (aanscherping) van jouw positionering en nieuwe
kansen in jouw verzorgingsgebied.
4. Als de analyse gereed is, bespreken we de uitkomsten en krijg
je advies over de vervolgstappen.

STAP Positionering helpt jou bij het aanscherpen
van de positionering van jouw bedrijf, op basis
van jouw ‘ondernemers-DNA’ en passend bij
consumentensegmenten in jouw verzorgingsgebied.
In gewone ondernemerstaal betekent dit dat jouw aanbod
en uitstraling aansluit bij het marktgebied waar jij je op
richt of wilt (gaan) richten. VBW zoekt samen met jou
naar de beste match.
Dit doen we in 4 stappen:

Tom Siebers en zijn ouders

• Wie ben je als bloemist? Wat is jouw ‘ondernemers-DNA’?
Oftewel: welk bloemistenprofiel past bij jou?
• Hoe ziet je verzorgingsgebied eruit en welke type klanten

Tom Siebers van 't Bluumke uit Boekel: “Mijn ouders
willen onze zaak over een paar jaar overdragen aan

kopen al bij jou? Met de marktanalyse krijg je inzicht in jouw

mij. De positionering wil ik verder aanscherpen en de

marktgebied en brengen we de profielen van jouw bestaande

inzichten die ik via STAP - Positionering heb gekregen,

klanten in beeld.

helpen mij bij het maken van duidelijke keuzes en de

• Match tussen jouw ‘ondernemers-DNA’ en huidige
klantensegmenten in je verzorgingsgebied.

plannen voor de toekomst. Ik wil nog meer de specialist
worden en dat aan de klant laten zien.”

• Aan de slag met de ontwikkelmogelijkheden voor jouw bedrijf?

BASIS

VBW-ledenvoordeel

STRATEGISCHE ANALYSE & PLAN

Dit programma is exclusief beschikbaar voor VBW-leden en heeft een waarde van € 2.595,-.
Het grootste deel hiervan neemt VBW voor haar rekening. Hierdoor betaal je zelf slechts € 595,(per vestiging, excl. btw).
Meer informatie & aanmelden? | T: 0318 – 52 75 68 (keuze 6) | E: info@vbw.nu | www.vbw.nu/stap
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Ondernemen

STAP - Duurzaam ondernemen:

VBW helpt bij
een duurzame
bedrijfsvoering!

De vraag naar duurzame producten en bedrijven
ontwikkelt zich snel. ‘STAP - Duurzaam ondernemen’
helpt jou bij het verduurzamen van je bedrijfsvoering,
inclusief het behalen van het duurzaamheidscertificaat
‘Barometer Duurzame Bloemist’.

Jaarlijks onderhoudsabonnement voor gecertificeerden:
VBW-leden die de certificering voor de ‘Barometer Duurzame
Bloemist’ hebben behaald, mogen in de jaren na het behalen van
het certificaat, via het ‘onderhoudsabonnement’ ook rekenen
op actieve support van VBW. Het onderhoudsabonnement kost
€ 995,- per jaar (excl. reiskosten). Inbegrepen zijn de jaarlijkse

Wat bieden we aan?

kosten voor afdracht aan Stichting Milieukeur + de kosten

Gratis Duurzaamheidshelpdesk: Telefonische (en e-mail)

voor de jaarlijkse audit door de certificeringsinstelling

helpdesk die je kan benaderen voor al je eerstelijns vragen over

(SGS; administratief en fysiek).

duurzaamheid. De helpdesk is bereikbaar via telefoonnummer
0318 - 52 75 68 (keuze 6) of e-mail duurzaam@vbw.nu.

Support op uurbasis: Wil je niet kiezen voor 1 van voorgaande
pakketten, dan bestaat ook de mogelijkheid om je op uurbasis te

Volledige ontzorging bij certificering 'Barometer Duurzame

laten ondersteunen door de duurzaamheidsspecialist van VBW.

Bloemist': Wil jij je laten certificeren voor duurzaamheid? Dat kan via

Het tarief hiervoor bedraagt € 50,- per uur (exclusief reiskosten).

de ‘Barometer Duurzame Bloemist’. Volledige ontzorging betekent

Voor gestart wordt met de ondersteuning zal altijd een offerte

dat we je van begin tot eind ondersteunen bij het behalen van jouw

worden opgesteld.

duurzaamheidscertificaat. Het totale pakket wordt aangeboden voor
€ 1.995,- (exclusief reiskosten). Dit tarief is inclusief de audit door
de certificeringsaanstelling (SGS) en de kosten voor aanmelding
en afdracht aan Stichting Milieukeur (jaar 1).

VBW-ledenvoordeel
Volledige ontzorging en persoonlijke support bij al je duurzaamheidsvragen of het behalen van
je duurzaamheidscertificaat. Voor VBW-leden is een gratis helpdesk beschikbaar + diverse
ondersteuningspakketten.

DUURZAAM ONDERNEMEN
STRATEGISCHE ANALYSE & PLAN

Meer informatie? T: 0318 – 52 75 68 (keuze 6) | E: duurzaam@vbw.nu | www.vbw.nu/duurzaamheid
DUURZAAM ONDERNEMEN
STRATEGISCHE ANALYSE & PLAN
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Plantion:

Bruisende marktplaats
voor bloemisten

Gratis VBW
lidmaatschap t.w.v
.
€ 542,05

Dagelijks in de vroege ochtend kopen bloemisten op
de klokveiling verse, heerlijk geurende producten.
Door middel van persoonlijk contact koppelt de
afdeling bemiddeling kopers en kwekers aan elkaar.
Veel producten zijn tevens via de Plantion Digitale
Marktplaats verkrijgbaar.
Plantion is een coöperatie en feitelijk eigendom van ongeveer
275 voornamelijk Nederlandse kwekers van bloemen en planten.
De bekende drie P’s (planet, people, profit) worden serieus

Bloemsierkunts Gruijthuijsen

genomen. Plantion staat bekend om haar gemoedelijke sfeer en
uitstekende dienstverlening.

Gerard Gruijthuijsen van Bloemsierkunst Gruijthuijsen
uit Beneden-Leeuwen: “Ik ben enthousiast over

Klok

Plantion, het is voor mij het adres voor de inkoop van

De veilingklok is nog altijd de ziel van Plantion en bovendien een

bloemen en planten en overige artikelen. Zelf ben ik

attractie op zich. Vijf dagen in de week, ’s ochtends om zes uur

actief klokkoper, daarnaast kan ik mijn assortiment

beginnen de drie veilingklokken te draaien. Met een druk op de

aanvullen door middel van de losse verkoop op de

knop kopen bloemisten de partij bloemen of planten die ze willen

marktplaats. Ik bespaar heel veel tijd en geld door

hebben. Het veilingprincipe is: als er veel vraag is, zijn de prijzen

alles onder één dak te kopen. Daarnaast wordt er

hoog, als er weinig vraag is, zijn de prijzen laag. Plantion zorgt

goed geluisterd naar de kopers en waar nodig wordt

ervoor dat er elke dag een mooi assortiment bloemen, kamer-

ingespeeld op assortiment”.

en tuinplanten van hoge kwaliteit ‘voor de klok’ komt.

VBW-ledenvoordeel
Klokkopers van Plantion krijgen namens Plantion een gratis VBW-lidmaatschap
t.w.v. € 542,05 aangeboden.
Meer informatie? www.plantion.nl
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BloomlanD:

Verlaag je inkoopkosten!
BloomlanD is de nieuwe naam van BloomCoop, hét
Europese online platform voor bloemisten en kwekers.
Dankzij een slimme technologie biedt BloomlanD
bloemisten toegang tot het complete assortiment van
ruim 3.000 kwekers. Dat betekent dat jij op elk moment
van de dag het aanbod kunt bekijken en rechtstreeks
kunt inkopen bij je favoriete kwekers. Verser kan niet.
BloomlanD biedt de bloemist kansen om zich met nicheproducten te onderscheiden op de markt. De aanwezigheid van
leveranciers van bloemisterijbenodigdheden maakt BloomlanD
tot een one-stop-shop oplossing. Via BloomlanD koop jij in tegen
eerlijke kwekersprijzen, zonder commissie. Je kunt jouw marges
en winstgevendheid aanzienlijk verbeteren. Waar en wanneer jij
ook wilt, koop je online jouw assortiment in; per fust of zelfs per
bos! Duurzame producten herken je aan het MPS-certificaat.

Korting op
de inkooptarieven

Werner Gommers

Werner Gommers van The Green Room Alphen uit
Alphen aan den Rijn: “Door de directe koppeling
tussen kweker en bloemisten voelt het voor mij als
het meest eerlijke systeem. BloomlanD kenmerkt zich
door transparantie, snel schakelen voor de klant en
altijd oog voor de gebruikers van het systeem. Door
in te stappen in BloomlanD in plaats van kopen bij de
groothandel is mijn marge aanzienlijk verbeterd!”

VBW-ledenvoordeel
VBW-leden krijgen korting op de inkooptarieven bij BloomlanD. Daarnaast hebben VBW-leden die
deelnemen aan STAP recht op gratis toegang tot de margemonitor (t.w.v. € 30,- per maand).
Meer informatie? www.bloomland.nl

| Bloemist
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VBW Training en Coaching:

Ontwikkel je vaardigheden
Wij zetten daarbij vooral in op drie belangrijke peilers, namelijk
ondernemerschap, leiderschap en klantgerichtheid. Vanuit
onze passie voor mensen en ondernemen zijn we de hele dag in
contact met ondernemers binnen het MKB.”
DQC bewijst steeds weer opnieuw haar toegevoegde waarde.
Dit blijkt wel uit de vele positieve reacties die er binnen komen.
Investeren in jezelf en je medewerkers loont altijd en zeker op de
langere termijn.

Saskia Hermans van Artinez Bloemwerken uit
Baarle-Hertog: “Wij zijn rustig aan een avontuur
begonnen, door de onverwachte unieke resultaten nu
vol verlangen naar meer!”

Michelle en René Raadsheer

Leven lang blijven ontwikkelen, dat is een belangrijk
thema. VBW ondersteunt je in samenwerking met
Double Quality Counseling (DQC) op vele terreinen
om jezelf als ondernemer te ontwikkelen. We bieden
diverse ondernemerstrainingen en mogelijkheden tot
persoonlijke coaching.

Er zijn al
trainingen
vanaf
€ 49,-

René en Michelle Raadsheer van Double Quality Counseling:
“We zijn dagelijks bezig om ondernemers en hun teams te
helpen de bedrijfsresultaten te verbeteren. Dat doen we door
persoonlijke- en teamcoaching en diverse trainingsactiviteiten.

Saskia Hermans

VBW-ledenvoordeel
Tegen inlevering van de VBW Waardecheques heb je al een training vanaf € 49,-.
Bekijk het actuele aanbod op www.vbw.nu/trainingen
Persoonlijke coaching kan op uurbasis of in de vorm van bundels (vanaf €79 per uur)
worden afgenomen.
Meer informatie? www.vbw.nu/trainingen en www.vbw.nu/ondernemerscoaching
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Training Klanthousiasme:

Verbeter de klantgerichtheid in jouw bedrijf

Vanaf
€ 75,- per
training
Om de klantgerichtheid in jouw bedrijf te stimuleren,
biedt VBW jou en je medewerkers in samenwerking
met opleider Double Quality Counseling (DQC),
de training ‘Klanthousiasme’.

•	De juiste vragen stellen
•	Luisteren, samenvatten, doorvragen
•	Verbeteren verbale en non-verbale gedrag
Duur: 2 avonden, locatie in overleg, groepsgrootte

De training bestaat uit een basismodule en twee

12-14 deelnemers.

verdiepingsmodules, die los van elkaar te volgen zijn.
Elke module bestaat uit 2 avonden plus praktijkopdrachten.

Verdiepingsmodules

De training wordt regionaal gegeven en kan bij voldoende (12)

Er zijn 2 verdiepingsmodules, die los van elkaar zijn te volgen:

deelnemers ook in-company worden verzorgd.

•	Module 1: Klantgericht handelen (hoe maak je van een
klant een fan en verbeteren je je rendement?)

Basismodule
•	Het verkoopgesprek

•	Module 2: Omgaan met verschillende typen mensen
(gedragsstijlen)

VBW-ledenvoordeel
De training ‘Klanthousiasme’ wordt exclusief aan leden van VBW aangeboden tegen scherpe
tarieven. De basismodule kost € 125,- (ex. BTW) per persoon, de kosten voor de verdiepingsmodule
bedragen € 75,- (ex. BTW) per persoon.

Klanthousiasme

| Bloemist
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Vanaf
€ 197,50

VBW Mysteryshopping:

Blik op jouw winkel
door de ogen van
de klant
Hoe ervaren je klanten jouw winkel? Worden zij
voldoende verleid om te kopen? Hoe worden ze
geholpen? En belangrijker nog, bevelen ze jouw winkel
aan bij vrienden en familie? Het antwoord op deze
vragen is VBW-Mysteryshopping.

Alice van Beest van Van Beest Bloemen uit Putten:
"De mysteryshoppers zorgen er bij ons voor dat we
een frisse blik kregen van onze klantgesprekken.
Hier kwamen herkenbare en verrassende punten
uit. Deze punten zijn meegenomen in de training

Via VBW en in samenwerking met Double Quality Counseling

'Klanthousiasme' die ons hele team heeft gevolgd.

(DQC) kan je professionele mysteryshoppers inzetten voor

Het was een eyeopener! Het wordt met veel

jouw bedrijf. Ze beoordelen o.a. de winkeluitstraling, het

enthousiasme gegeven en de medewerkers hebben

verkoopgesprek en de aankoop (inclusief kwaliteit ervan). Er zijn

er veel van geleerd!"

diverse mogelijkheden die geheel naar jouw wensen en frequentie
ingericht kunnen worden. Er is al een pakket vanaf € 197,50.

VBW-ledenvoordeel
Naast de professionele blik van onze mysteryshoppers en de scherpe tarieven, ontvang je tegen
inlevering van de VBW waardecheque in 2020 een korting van € 100,- op de inzet van 4x een
mysteryshopper inclusief digitale rapportage + het (telefonisch) bespreken van de uitkomsten.

Mysteryshoppping
Meer informatie? T: 0318 – 52 75 68 (keuze 6) | E: info@vbw.nu | www.vbw.nu/mysteryshopping
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Flow Accountants:

Specialist voor de bloemist
Inzicht in je cijfers is essentieel om jouw bedrijf goed te
kunnen sturen en de juiste keuzes te maken. Om je hierbij
actief te ondersteunen werkt VBW al jaren samen met dé
specialist uit de bloemenbranche: Flow Accountants.

Laurens Ollefers van Bloemenhal Centraal Station
Rotterdam: “Flow Accountants heeft verstand van zaken
en geeft goed en helder advies. Door zelf in te boeken
en maandelijkse rapportages krijg je goed inzicht in de

Flow Accountants biedt:

cijfers. Flow Accountants zegt waar het op staat en je

•	Actieve support bij het verbeteren van jouw resultaat

weet altijd waar je aan toe bent.”

•	Optimalisatie administratieve processen (van bestelling
tot boekhouding)
•	Inrichting kassa- en facturatiesystemen
•	Verwerking cadeaubonnenbeweging
•	Verwerking afrekeningen verzendorganisaties
•	Ondersteuning bij correct hanteren van BTW-tarieven
en BTW-convenant
•	Verzorgen benchmarkbijeenkomsten
•	Verzorgen salarisadministratie met toepassing
CAO Bloemendetailhandel
Ruim 150 bloemisten maken dagelijks gebruik van de diensten
van Flow Accountants, met positieve resultaten tot gevolg.

Bloemenhal Centraal Station

VBW-ledenvoordeel
Flow Accountants is dé specialist binnen de bloemenbranche. Voor VBW-leden gelden
aantrekkelijke voorwaarden en totale ontzorging.
Meer informatie? T: 033 - 445 17 00 | E: welkom@flowaccountants.nl | www.flowaccountants.nl

| Bloemist
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Philip Vijfhuize
bedrijfsadvies
Philip Vijfhuize heeft zijn sporen in de branche
ruimschoots verdiend en al menig bloemist in complexe
(en soms zelfs uitzichtloze) situaties kunnen helpen.
Philip is actief op de volgende fronten:
• Begeleiding van starters & doorstarters (o.a. prognoses,
bepalen liquiditeitsbehoefte, bepalen rechtsvorm + opzetten
BV of VOF, opstellen van overeenkomsten)

Bloembinderij De Laatbloeier

• Het begeleiden bij de koop en verkoop van bedrijven
• Huuradvies (inclusief (her)onderhandelen over huurprijzen)

Renee Bakker van Bloembinderij De Laatbloeier uit

• Begeleiding bij financiële problemen (schulden saneren,

Wildervank: “Philip kan goed luisteren, vooral tussen de

BBZ lening bij de gemeente als niemand anders meer helpt,

regels door. Hij kan daarop alles goed samenvatten en

WSNP, begeleiden faillissement of doorstart)

voelt goed aan waar de belangrijke (knel)punten liggen.

• Personeelskwesties (werving en selectie, jaargesprekken,

Hier gaat hij mee aan de slag en komt met praktische

begeleiding bij niet functioneren, correctie- en verbeter-

oplossingsrichtingen waar je stapsgewijs mee verder

trajecten en ontslag)

kunt. Philip is betrokken, duidelijk en soms confronterend.

• Mediation (geregistreerd MfN-registermediator, begeleiding

Hij houdt je een spiegel waardoor je zelf gaat nadenken.

bij echtscheidingen, arbeidsmediation, geschillen tussen

Dit is goed, omdat je je van sommige dingen niet altijd

leverancier en afnemer, ruzie tussen aandeelhouders of

bewust bent.”

vennoten, teamconflicten)

VBW-ledenvoordeel
Met Philip haal je een specialist voor complexe ondernemerszaken in huis, die zijn sporen binnen
en buiten de branche ruimschoots verdiend heeft.
Meer informatie? Vijfhuize bedrijfsadvies | T: 06 18 55 30 65 | E: philip@vijfhuize.nl | www.vijfhuize.nl
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DC AutomatiseringsGroep:

Dé specialist voor
bloemistenautomatisering
DC AutomatiseringsGroep is actief in het ontwikkelen van
financieel-administratieve oplossingen voor bloemisten.
De grondlegger van het bedrijf is Peter Tromp. Peter
heeft een achtergrond als bloemist en heeft zich ingezet
voor het ontwikkelen van software vanuit deze
'bloemistenoptiek'.
Enkele highlights:
• Van online bestellingen ontvangen tot automatische digitale
facturatie (PDF en UBL)
• Structurering van de binderij werkzaamheden tot routelijst
voor bezorger
• Van kassa naar administratie tot jaarstukken
• Cijfers altijd beschikbaar voor tijdige bijsturing inclusief
product rendement
• Professioneel DC Lintenprinter Pro.Net systeem met hele
hoge marges
• 50 kleuren DC Exclusive Lint uit voorraad leverbaar

Kassasysteem van 'Bij 't Boerderijke'

• Uitmundende persoonlijke helpdesk

8% korting
op DC
Exclusive
Lint

José Remmers-Keunen van Bij 't Boerderijke uit
Maastricht: “DC Automatiseringsgroep is voor ons een
toeleverancier om blij mee te zijn. Altijd bereid om mee
te denken en te zorgen voor een snelle oplossing. Ze
bieden een uitgebreid pakket aan mogelijkheden met
bruikbare opties voor ons als bloemist. Ze zijn uitstekend
bereikbaar, hebben gebruiksvriendelijke programma’s
en indien nodig is hulp op afstand altijd mogelijk. Ook
de gunstige prijs/kwaliteitsverhouding is een belangrijk
punt om te noemen. Kortom, een aan te bevelen partner
op het gebied van automatisering!”

VBW-ledenvoordeel
VBW-leden ontvangen 8% korting op DC Exclusive Lint van DC AutomatiseringsGroep!
Informeer naar de andere acties.
Meer informatie? DC AutomatiseringsGroep | T: 0345 – 54 50 80 | E: info@dcag.nl | www.dcag.nl
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Ondernemen

Koop of lease voordelig
een Renault
VBW-leden kunnen bij Renault profiteren van scherpe
kortingen op bedrijfs- en personenwagens. Renault staat
niet alleen bekend om de hoge kwaliteit, maar
onderscheidt zich ook in service en begeleiding.
Daarnaast kan je rekenen op de professionele (aankoop)
begeleiding en de service van jouw lokale Renault-dealer.

Tot

29%
k
orting

Stien Brandsma van Bloembinderij Kleefstra uit
Emmeloord: “Super blij met de fijne samenwerking en
goede service van autobedrijf Oving Renault.”

VBW-ledenvoordeel
•	Op de Renault Kangoo, Renault Trafic en Renault Master ontvang je 29% ledenkorting
over het aankoopbedrag
•	Op de Renault Kangoo Z.E. en Renault Master Z.E. ontvang je de standaardkorting van 10%
•	Op Personenwagens ontvang je tot 15% korting over het aankoopbedrag

Meer informatie? Ga langs bij je lokale Renault-dealer en vraag naar de VBW/bloemisten-deal
of kijk op www.vbw.nu/renault
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Ondernemen

15% korting op eHerkenning
Om zaken te doen met de overheid heb je als
ondernemer eHerkenning nodig. eHerkenning zorgt
ervoor dat jouw gegevens veilig en versleuteld worden
verzonden. Het is een soort DigiD voor bedrijven.

Léon Vermeulen van Dream Flowers
uit Numansdorp:
“Je hebt het nu misschien niet direct
nodig. Aanvragen was eenvoudig, maar

In Nederland zijn maar een paar partijen gecertificeerd die

de verwerking duurt wel een paar dagen,

eHerkenning mogen aanbieden. VBW werkt samen met Z login.

dus wacht niet tot het moment dat je het

Deze officieel gecertificeerde leverancier van eHerkenning levert

echt nodig hebt. Regel het gewoon! Dan

eHerkenning al sinds het begin. Het juiste niveau, de goede

ben je klaar voor de (digitale) toekomst

machtiging en oplossingen voor beheer zijn bij Z login net zo

en kan het weer van je lijstje.”

belangrijk als de prijs.

Léon Vermeulen

VBW-ledenvoordeel
•	Jaarlijks 15% korting op je Z login eHerkenning inlogmiddel. Deze actie geldt ook voor
abonnementen van 3 jaar
•	Eenmalig 15% korting op de Z login eHerkenning Beheermodule en op een O(ne) T(ime) P(assword) device
Meer informatie? T: 0318 – 52 75 68 (keuze 6) | E: info@vbw.nu | www.vbw.nu
Vraag je eHerkenning inlogmiddel online aan op: www.vbw.nu/eherkenning

VBW brandstofpas:

Gemak en financieel voordeel
Tot € 0,12
korting
per liter

VBW-leden ontvangen gunstige voorwaarden en forse
kortingen op brandstof. Er zijn tankpassen voor BP,
Total, Esso/Shell, Q8 & Tango.
Niet alleen de kortingen op de landelijke brandstofprijzen zijn
interessant, maar ook administratief ben je af van het ‘gedoe’
met bonnetjes.

VBW-ledenvoordeel
• Tot 12 cent voordeel per getankte liter (incl. waarde spaarpunten)
• Bij circa 2.400 stations in Nederland (ook in buitenland) met je eigen tankpas(sen) en pincode
• 2- wekelijkse facturering (betaaltermijn 14 dagen) met garantie van BTW teruggave
Meer informatie? www.brandstofcollectief.nl/vbw

Brandstofpas

| Bloemist
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Ondernemen

Scherpe
premie
en ruime
dekking

Arbeidsongeschiktheid
onderling geregeld
met het AOV Collectief

VBW Risk heeft samen met VBW een
arbeidsongeschiktheidscollectief opgezet. Dit AOV
Collectief is van en voor VBW-leden en behoort tot de
meest uitgebreide in de markt!

Pascal Zijlmans van Ambianze Bloem & Sfeer
uit Kaatsheuvel: “Je hoeft echt niet alles met een
verzekering op te lossen. Dat vind ik zo mooi aan het
AOV Collectief van VBW. Je legt gezamenlijk geld in en

Hoe werkt het?

vangt met elkaar het risico op. Dat geld blijft van jou en is

In de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid draag je het

meteen een spaarpotje.”

risico met elkaar als collectief. Is één van de deelnemers na
twee jaar nog arbeidsongeschikt dan neemt de verzekeraar het
risico over tot aan de pensioengerechtigde leeftijd (68 jaar).
Je kunt op vier verschillende niveaus deelnemen aan het
AOV Collectief (van €15.000 tot €30.000). Het bedrag dat je
stort wordt gereserveerd voor het doen van een eventuele
schenking. Raakt je collega-bloemist arbeidsongeschikt dan
ontvangt deze een schenking vanuit deze spaarpot. Na 2 jaar
van arbeidsongeschiktheid houdt de schenking op en neemt
De Amersfoortse Verzekeringen de uitkering over. Hiervoor
betaal je een premie. Stop je met het AOV Collectief dan
ontvang je het opgebouwde saldo terug.

Pascal Zijlmans

VBW-ledenvoordeel
Het AOV Collectief kan pas van start gaan als er 30 deelnemers zijn. Begin 2020 stond de teller
op 20. Wil jij vrijblijvend een offerte ontvangen?
Neem dan contact op met VBW Risk. VBW Risk | T: 030 - 2848010 | E: risk@vbw.nu
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AOV Collectief

Ondernemen

Nog meer ledenvoordelen!
Gratis
abonneme
nt
De Pook

Vakbladen

VBW incasso: no cure, no pay

VBW-leden krijgen korting op Bloem

VBW Incasso ondersteunt jou bij het incasseren

en Blad en ontvangen de Pook gratis.

van niet betaalde facturen. We werken op basis
van No Cure, No Pay. Dat betekent dat de kosten

• Bloem & Blad: normale prijs € 234,-, leden

en het risico geheel voor VBW Incasso zijn. VBW

van VBW betalen slechts € 166,-. Jouw

Incasso onderscheidt zich door een persoonlijke

voordeel: € 66,-

en klantgerichte aanpak waarbij behoud van

• De Pook: Normale prijs € 82,50. VBW-leden

goede relatie tussen jou en klant centraal staat.

betalen niets en ontvangen De Pook gratis.
Meer informatie?
Meer informatie?

VBW Incasso: T 0318 – 52 75 68 (keuze 6)

www.vbw.nu/vakbladen

of mail naar info@vbw.nu

No Cure,
No Pay
voor leden

VBW bedrijfskosten:
korting op o.a. energie,
telefonie en bedrijfsafval

Onder de vleugels van VBW zijn 12 businessclubs

VBW Bedrijfskosten gaat voor jou op zoek

(niet-concurrerende) bloemisten en komt per jaar

naar de beste deal! Stuur van je belangrijkste

plm. 5 keer bijeen. Op de agenda staan diverse

bedrijfskosten een (jaar)factuur naar ons, we

onderwerpen, met als doel te leren van collega’s en je

beoordelen dit en checken of dit contract nog

ondernemersvaardigheden te verbeteren. Onderwerpen

marktconform is. In vrijwel alle gevallen kunnen

die o.a. de revue hebben gepasseerd: sturen op cijfers,

we je een beter aanbod doen. Ervaringen leren

leidinggeven, duurzaamheid, marketing, etc.

VBW Businessclubs
actief. Een businessclub bestaat uit gemiddeld 10

dat we al snel 15 tot 25% kunnen besparen, wat
in veel gevallen kan oplopen tot honderden en

VBW-ledenvoordeel

soms duizenden euro’s per jaar.

Deelname aan een businessclub is gratis en exclusief
voor VBW-leden.

Meer informatie?
VBW Bedrijfskosten: T 085 -782 29 21 of mail

Meer informatie?

naar vbwbedrijfskosten@savings4you.nl.

T: 0318-527568 (keuze 6) | E: info@vbw.nu

Bedrijfskosten

Gemiddeld
e
besparing
:

25%

Businessclubs

Deelname
is gratis
voor leden

| Bloemist
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Ondernemen & Personeel

VBW juridische dienst:

Je eigen bedrijfsjurist

Gratis
juridische
hulp bij
eerstelijns
vragen
Met VBW Juridische Adviesdienst beschik je over jouw eigen bedrijfsjurist. VBW-leden kunnen kosteloos gebruikmaken
van de gratis helpdesk waar zij vragen, telefonisch en per e-mail, kunnen stellen die binnen een tijdsbestek van een
kwartier beantwoord kunnen worden. VBW juridische dienst is een deskundige gesprekspartner die je kan adviseren
over alles wat voor jouw bedrijfsvoering belangrijk is, zoals arbeidsrecht, CAO, huurrecht, sociale verzekeringskwesties
en (personeels)-contracten.
Juridische abonnementen
Naast het (gratis) eerstelijnsadvies voorziet de adviesdienst in

Wim van Munster van Bloemsierkunst Wim van Munster

het maken van overeenkomsten en het voeren van juridische

uit Apeldoorn: “Ik had laatst een klein, juridisch probleem

correspondentie tot eventuele gerechtelijke procedures. Ook

en dit werd door Moniek Stam snel en accuraat opgelost.

het inzetten van een advocaat behoort tot de mogelijkheden.

Erg prettig en ik werd goed op de hoogte gehouden van

Mocht er meer tijd nodig zijn, dan geldt een uurtarief of kan

de ontwikkelingen.”

tegen aantrekkelijke ledentarieven een abonnement worden
afgesloten. Er zijn drie juridische abonnementen beschikbaar:
• Small – 1 uur juridische support à € 85,- (ex. BTW per jaar)
• Medium – 4 uur juridische support à € 272,50 (ex. BTW per jaar)
• Large – 9 uur juridische support à € 412,50 (ex. BTW per jaar)

Wim van Munster

VBW-ledenvoordeel
Voor VBW-leden is een gratis telefonische/e-mailhelpdesk beschikbaar voor eerstelijns vragen.
Daarnaast zijn er aantrekkelijk geprijsde abonnementen.
Meer informatie? VBW Juridische Adviesdienst | T: 0318 - 52 75 68 (keuze 2) |
E: juridisch@vbw.nu | www.vbw.nu/juridisch
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Juridisch

Ondernemen & Personeel

VBW Risk:

Zodat je verder kunt
met ondernemen

Gratis
risicoscan
t.w.v. € 50
0,en scherp
e
premies

Als bloemist wil je jouw aandacht volledig richten op je
winkel en je klanten. Dat snappen we bij VBW Risk maar
al te goed. Daarom nemen wij alle zaken uit handen die
te maken hebben met het verzekeren van je winkel, je
medewerkers en jezelf.
Ons advies start bij het voorkomen van schade, oftewel
preventie. We gebruiken daarvoor de speciaal voor de VBW
ontwikkelde Risicoscan. Met deze scan maken we inzichtelijk wat
je kunt doen om de kans op schade te verkleinen en controleren
we of je voldoet aan de eisen van de wet. Dat inzicht hebben we
nodig om een goed advies te geven over je verzekeringen en om
te berekenen wat je kunt besparen.

Geert Verbakel

VBW ZorgPortaal
VBW Risk biedt ook een volledige verzuimoplossing, bestaande
uit een Arbodienst gecombineerd met een verzuimverzekering;
het VBW ZorgPortaal. Groot voordeel van het VBW Zorgportaal
is de persoonlijke en effectieve aanpak. De dekkingen sluit
naadloos aan op de Cao.

Geert Verbakel van Bloemsierkunst Verbakel uit Eersel:
"We hebben nog geen dag spijt gehad van onze overstap
naar VBW Risk. Onze contactpersoon, Martijn Wolters,
heeft alles voor ons geregeld. Naast het prettige contact
en het grote prijsvoordeel heeft het ZorgPortaal ook hele
goed voorwaarden! Zo ben je bijvoorbeeld verzekerd
tegen boete’s van het UWV. Al met al vinden wij VBW Risk
echt een aanrader!"

VBW-ledenvoordeel
• Gratis risicoscan t.w.v. € 500,- voor VBW-leden
• Scherpe premies en ruime dekkingen
• Bloemist gerichte (verzekerings)oplossingen

Risk
Meer informatie? VBW Risk | T: 030 – 284 86 10 | E: info@vbwrisk.nl | www.vbwrisk.nl
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Personeel

Nog meer ledenvoordelen!
VBW Personeelsplanner: maak
eenvoudig en goedkoop je roosters
Om het plannen, registreren van gewerkte uren

BHV veilig, eenvoudig & voordelig
met slimme online tool!

en het bijhouden van verlofsaldi zo makkelijk
mogelijk te maken werkt VBW samen met
PersoneelsSysteem. Binnen PersoneelsSysteem
kan je eenvoudig werkroosters maken. In het

Bloemisten kunnen hun Bedrijfshulpverlening

werkrooster zijn de ingeroosterde uren en zelfs

(BHV) online organiseren, dankzij de online

loonkosten direct zichtbaar. Gewerkte uren

bhv-tool Help123, die VBW samen met experts

kunnen geregistreerd worden.

en andere branches ontwikkeld heeft. Met deze
training voldoe je aan wettelijke verplichtingen.

VBW-ledenvoordeel

Deelname kost slechts € 7,50 per medewerker.

VBW-leden betalen slechts € 2,50 per
medewerker per maand. De eerste 2 maanden

Meer informatie?

zijn gratis.

Kijk op www.help123.eu of neem contact op met
de Help123desk: T 030 - 602 49 | info@help123.eu

Meer informatie?
www.vbw.nu/personeelsplanner

Slechts
€ 7,50 per
medewerker
VBW Studieclubs
Wil jij je vakmatig ontwikkelen en met collega’s

Eerste
twee
maanden
gratis!

VBW Vacaturebank

sparren over nieuwe technieken, producten, trends

Ben je op zoek naar personeel of wil je 'in the

en alles wat met het vak te maken heeft? Dan is de

picture' komen bij potentiële werkgevers? Plaats je

VBW studieclub iets voor jou! Er zijn

vacature of CV dan op de VBW Vacaturebank. Je kan

8 studieclubs actief.

je voorkeuren aangeven en direct in contact komen
met geïnteresseerden. De VBW Vacaturebank is in

VBW-ledenvoordeel

de branche het meest geraadpleegde platform door

Deelname aan een VBW studieclub kost voor

werkgevers en werkzoekenden.

VBW-leden €65 per jaar. Niet-leden betalen €195.
Meer informatie?
Meer informatie?

T: 0318-527568 (keuze 6) | E: info@vbw.nu

T: 0318-527568 (keuze 6) | E: info@vbw.nu

www.werkenbijdebloemist.nl

Studieclubs
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Leden
betalen
slechts
€ 65,- p.j.

Vacaturebank

Plaats
gratis je
vacature
of CV

Marketing

Volledig
ontzorgd
voor € 29,9
5
p.m.

VBW Marketing:

Support bij jouw
marketing
VBW Marketing zorgt ervoor dat jouw winkel lokaal
zichtbaar wordt. En dat is belangrijk, want als jij lokaal
onder de aandacht bent van jouw potentiële klant
dan weten ze jou makkelijk te vinden. VBW Marketing
biedt je verschillende producten aan die perfect hierbij
aansluiten. Er zijn al abonnementen beschikbaar vanaf
€7,50 per maand.

uitwerking? Dan kun je op VBWmarketing.nl heel gemakkelijk
bestellen inclusief de mogelijkheid om het door VBW Marketing
te laten ontwerpen.

Nieuw: ‘Bloemist online’, volledig ontzorgd voor
€29,95 per maand: Wil jij ook graag up-to-date zijn op
jouw social mediakanalen? Maar komt het er door alle

Ook de aansluiting op STAP is gewaarborgd. Zijn in de directe

drukte vaak niet van? Dan heeft VBW een nieuw product

omgeving van jouw winkel klanten te vinden die ‘gezelligheid’

voor jou. Het ‘Bloemist online’ abonnement. ‘Bloemist

belangrijk vinden, of juist ‘status’? VBW Marketing zorgt ervoor

online’ wordt uitgevoerd i.s.m. VBW Online en biedt totaal

dat je met de juiste communicatie uitingen precies jouw

ontzorging voor social media voor slechts €29,95 per

doelgroep bereikt. Het gemak van VBW Marketing is dat je er als

maand. We maken en leveren de afbeeldingen en teksten,

ondernemer op verschillende manieren gebruik van kan maken.

we zorgen iedere maand voor een gepersonaliseerde

Wil je jaarrond ontzorgd worden? Inclusief een op maat gemaakt

video en plaatsen het ook op jouw social media kanalen.

lokaal plan en een marketingjaarkalender? Dat kan, we hebben

Zo ben je verzekerd van continuïteit en een professionele

aantrekkelijke abonnementen beschikbaar. Bedenk je acties

uitstraling naar jouw klanten.

liever zelf, maar heb je wel behoefte aan een professionele

VBW-ledenvoordeel
Totale marketing ontzorging afgestemd op jouw doelgroep, tegen scherpe tarieven. We kunnen
ondersteunen bij het opstellen van jouw marketingplan tot en met de daadwerkelijke uitvoering daarvan.
Meer informatie? T: 0318-527568 (keuze 6) | E: info@vbw.nu | www.vbwmarketing.nl

Marketing

| Bloemist
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Hanneke Frankema

Vakmanschap

VBW inspireert je
met vakevents
en workshops
VBW organiseert diverse events ter inspiratie en
verbetering van het vakmanschap van de bloemist.

Landelijk vakevent
In 2020 organiseert VBW opnieuw het landelijk vakevent ‘Floral(l)
Inspiration’. Het vindt plaats op 23 en 24 september 2020 in

Workshops

Veenendaal. Op het programma staan o.a.:

Dit jaar organiseert VBW, in samenwerking met o.a. Alflora en
Smithers-Oasis een inspirerend vakmatig workshopprogramma

• Finale NK Floral art junioren

voor jou en je medewerkers. Na een korte demonstratie ga je

• Finale VBW Flowercup

zelf aan de slag. Thema’s zijn o.a. bruidswerk, rouwwerk en

• Diverse workshops van het VBW Inspiratieteam

eigentijdse boeketten.

• Een spetterend podiumprogramma o.l.v. toparrangeurs

De avonden staan onder leiding van het VBW Inspiratieteam,
bestaande uit: Hanneke Frankema (Nederlands kampioen 2018),
Dini Holtrop (Nederlands kampioen 2015), Marcel v/d Haar
(winnaar VBW Flowercup 2014) en Roxanne van Schellen
(Nederlands Junioren kampioen 2012).

VBW-ledenvoordeel
Gratis toegang tot het landelijk vakevent. Tegen inlevering van de VBW Waardecheques mag je
bovendien gratis deelnemen aan 2 workshops van het VBW Inspiratieteam.
Meer informatie? T: 0318 – 52 75 68 (keuze 6) | E: info@vbw.nu | www.vbw.nu

22

Bloemist

Bespaar duizenden
Euro’s dankzij je
VBW-lidmaatschap!
Naast de toegevoegde waarde die VBW levert, kan je ook fors besparen. Een gemiddelde
bloemist (3 medewerkers, omzet €350.000,-) bespaart met dank aan VBW al snel enkele
duizenden Euro’s per jaar.
Een overzicht van de belangrijkste besparingen:

Activiteit

Jouw voordeel per jaar

STAP - Basis

€ 1.500,-

STAP - Positionering

€ 2.000,-

STAP – Duurzaam Ondernemen

€ 500,-

Gratis VBW-lidmaatschap via Plantion

€ 542,05

Korting bij BloomlanD + gratis gebruik margemonitor

€ 696,-

Korting op verzekeringen via VBW Risk

€ 500,-

VBW Juridische Dienst

€ 50,-

VBW Trainingen + ondernemerscoaching

€ 800,-

VBW Brandstofpas

€ 250,-

DC Automatisering

€ 150,-

Nieuwe bedrijfswagen via Renault

€ 3.000,-

eHerkenning via Zlogin

€ 50,-

Gratis De Pook

€ 82,50

Gratis deelname aan de VBW Businessclub

€ 500,-

Marketingsupport via VBW marketing

€ 280,-

BHV via Help123

€ 500,-

Totaal voordeel o.b.v. deze activiteiten

€ 11.600,55

EW
N

Smithers-Oasis

Al vele jaren een goede en
partner
voor VBW
Nubelangrijke
verkrijgbaar
bij uw groothandel!
Smithers-Oasis is een toonaangevende producent en

OASIS® Roma Bowls

verhandelaar van OASIS® steekschuim, OASIS® steekschuim gerelateerde producten, Floralife® naoogst-

producten en kweekproducten voor de bloemenindustrie.

Ideale basis voor bloemwerk, geschikt voor strakkere interieurs

Hanneke Frankema is fan

Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden

Nederlands kampioene Hanneke Frankema werkt al

Gietrand die dienst doet als waterreservoir

jaren met de producten van Smithers-Oasis. Daarnaast
ondersteunt Smithers-Oasis haar bij verschillende

Hanneke Frankema

events en wedstrijden. Zo ook weer voor de aankomende
Europese kampioenschappen bloemsierkunst in juni.
“Op dit moment ben ik, naast al mijn andere

wat veel uitstraling geeft. Het voordeel voor bloemisten

werkzaamheden, al druk in de voorbereiding voor het

is dat bij dit steekschuim niet alle oppervlakten bedekt

te worden. Dat betekent dus dat je minder bloemen
aankomende EK in Polen. Het thema van het
EK is
Verkrijgbaar
in 2hoeven
maten:
hoeft
te
bekend gemaakt: muziek en dans. Dit betekent
ronde
• Art. Nr. 11-00126 - 25 x 20gebruiken
x 5,5 cm en het dus gewoon minder tijd kost.”
• Art.
Nr. 11-00127 - 40 x 25 x 5 cm
lijnen en bewegende vormen. Ik ben blij met dit
thema,

want daar kan ik al mijn creativiteit in kwijt. Belangrijk

Biologisch afbreekbaar*

onderdeel bij de voorbereidingen is het maken van

“Milieu en duurzaamheid zijn belangrijke termen aan

verschillende frames. Dit moet steeds weer vernieuwend

het worden in ons vak. Ook daar speelt Smithers-Oasis

zijn en daar gaat veel tijd in zitten.”

uitstekend op in. Er is een uitgebreide lijn biologisch
afbreekbaar steekschuim, wat ook een hele mooie

Mooie kwaliteitsproducten

®
OASIS
Venezia Bowls
“Om mooie creaties te maken moet je gebruik

uitstraling heeft (OASIS® BIO FLORAL FOAM). De bruine
kleur van het steekschuim geeft een heel natuurlijk

maken van de beste producten. Ik ben in de gelukkige

effect in de creaties en kun je dus uitstekend verwerken.

mag doen op Smithers-Oasis. Ik werk heel graag met

consument.” De biologisch afbreekbare ondergronden

© SMITHERS-OASIS COMPANY 2013. All rights reserved.

Ideale basis dat
voor
decoratieve
toepassingen,
rouwwerk
heb je meteen een goed verhaal richting de
omstandigheid
ik hiervoor
altijd een
beroep kan en alsook Daarnaast
Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden

het zwarte OASIS® Floral Foam. Een prachtig product

Gietrand die dienst doet als waterreservoir

zijn 89.4% biologisch afbreekbaar in 620 dagen.
Dit werd aangetoond door ASTM D5511 in biologisch

*

actieve stortomstandigheden.
Je kunt Hanneke volgen in voorbereiding op het EK
via de verschillende social mediakanalen en via haar
website www.HannekeFrankema.com.

Verkrijgbaar in 3 maten:

• Art. Nr. 11-00122 - Ø 20 cm Alle informatie over de producten van Smithers-Oasis
• Art. Nr. 11-00123 - Ø 25 cm vind je op www.oasisfloral.nl.. Volg ze zeker ook op
• Art. Nr. 11-00124 - Ø 30 cm Facebook, Instagram of Pinterest.
Foto's: Nico Alsemgeest

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

