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Regeren is vooruitzien
Een bekend gezegde wat één op één toepasbaar is op het ondernemerschap en zeker in deze tijd
actueler dan ooit. Vooruitzien is, met de gehele coronapandemie, best wel ingewikkeld. Maar VBW is
de ondersteunende factor en helpt jou door de vele uitdagingen heen te loodsen. Enerzijds doen we dat
door het voeren van sterke lobby richting de (lokale) overheid, en anderzijds door naast je te staan op de
winkelvloer.

VervolgSTAPPEN
In deze editie van Bloemist lees je hoe VBW je ondersteunt richting de toekomst. Naast STAP basis, waar
inmiddels al ruim 400 collega’s gebruik van hebben gemaakt, hebben we het aanbod sterk uitgebreid.
Zo zijn er STAP trajecten ontwikkeld voor Duurzaamheid, Positionering (help je jouw doelgroep nog
John Thijert
info@vbw.nu

beter te bereiken) en het nieuwe STAP Teams; bevordert de samenwerking en efficiency tussen jou en je
team. Daarnaast biedt VBW ook een nieuwe dienst om jou te ontzorgen bij het uitvoeren van de Risicoinventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Sterk de toekomst in
Neem de tijd om deze Bloemist goed door te nemen en bepaal jouw eigen toekomst. VBW helpt je daar
graag bij.
John Thijert, voorzitter VBW
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VBW Lobby

VBW lobby loont!

Coronaupdate

Wopke Hoekstra neemt een dosis 'Vitamine G' in ontvangst

Soms is de term ‘lobby’ lastig te omschrijven. Soms
duurt het jaren voordat je met lobby bereikt wat je voor
ogen hebt en soms is het voeren van lobby frustrerend
omdat je moeilijk gehoor vindt en de politiek stroperig
kan zijn. Maar aan de andere kant kan lobby een enorm
goed gevoel geven en kunnen we met recht zeggen dat
lobby loont!

kopstukken een dosis ‘Vitamine G’ werd overhandigd op het
Binnenhof. Met de actie werd de politiek bedankt voor het harde
werken in de coronatijd en de mogelijkheden die er nog werden
geboden voor de bloemisten. Achterliggende boodschap was
natuurlijk dat we meer ruimte wilden voor het assortiment en
openstelling van winkels. Dit vond in de weken daarna gehoor.

Lobby gaat door
VBW is langs vele kanalen druk met het voeren van lobby. In

Hoe de wereld er over een paar maanden uitziet kan nog

veel lobbyactiviteiten, zeker richting politiek, trekt VBW samen

niemand voorspellen. Wel staat vast dat VBW zich blijft inzetten

op met andere MKB branches. Het lidmaatschap bij MKB

om de belangen van de bloemisten, en de leden in het bijzonder,

Nederland is hier belangrijk in. Zeker in de coronaperiode is

te behartigen waar dat maar mogelijk en wenselijk is. We merken

duidelijk gebleken dat de onderlinge samenwerking sterk is

dat dit ook steeds vaker op lokaal gebied nodig is. Twijfel niet om

verbeterd. Het is mooi om te zien dat in tijden van crisis duidelijk

contact op te nemen met VBW en je vraag bij ons neer te leggen.

slagkracht is vanuit het totale MKB en de lijnen kort gehouden
kunnen worden. Het is belangrijk om snel te kunnen inspelen op
steeds weer veranderende ontwikkelingen.

Positief signaal helpt
Er zijn verschillende manieren om aandacht te vragen voor
onze branche. Soms moet dat met stevige taal en een duidelijke
boodschap. Maar een positief signaal of actie kan ook uitstekend
werken. Zeker als dat met bloemen en planten ingevuld kan
worden. Dit bleek bij de actie van VBW waarbij er aan de politieke
Alle poitieke kopstukken werden aangesproken.

| Bloemist
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Bloemist van het Jaar:

"Het resultaat van
onze eerste
deelname was
boven verwachting!"
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De Bloemist van het Jaar verkiezing is weer van start
gegaan. Eén van de deelnemende winkels is Bloem
Beleving uit Didam. VBW vroeg naar de beweegredenen
en de verwachtingen.
Bloem Beleving
Igor en Kitty Beursken zijn, sinds 2 ½ jaar, trotse eigenaars
van Bloem Beleving in Didam. Na 15 jaar in het vak werkzaam
te zijn geweest namen zij de stap naar het zelfstandig
ondernemerschap. Een uitdaging waar ze nog geen dag spijt van
hebben gehad. Afgelopen editie hebben ze ook al meegedaan,
maar waren toen pas net begonnen. Toch leverde dit al een top

“We merken dat onze klanten ons steeds beter weten te vinden.

10 notering op.

Door de sluiting van twee bloemenwinkels in ons dorp, zien we
steeds meer nieuwe gezichten. We delen veel via onze social

Motivatie

media kanalen, ook persoonlijke dingen, en merken dat daar

Igor aan het woord: “Het resultaat van onze eerste deelname

heel goed op wordt gereageerd. Deelname aan de verkiezing

was boven verwachting. Met de feedback kregen we punten

hebben we groot aangekondigd en dit leeft dan ook enorm bij

waar we mee verder konden. Belangrijk aandachtspunt was de

onze klanten”.

uitkomst van de Mystery Shop, waarin naar voren kwam dat we
omzet lieten liggen. Dat hebben we direct opgepakt. Inmiddels

De sterke punten van Bloembeleving

hebben we 4 medewerkers in dienst en samen met het totale

Igor hoeft niet lang na te denken: “Teambuilding staat bij ons

team hebben we ontzettend veel zin in deze nieuwe verkiezing”.

bovenaan. Ons totale team is het visitekaartje naar de klant en
dus heel belangrijk. De goede sfeer, aandacht en vakmanschap,

Klanten worden fan

werkt direct door naar onze klanten. Verder proberen we de
klanten zo veel mogelijk te ontzorgen. Zeker waar het gaat om
interieur vraagstukken vullen we de vraag van de klant van A tot
Z in. Tot slot, en dat klinkt als een open deur, hanteren we een
hoog kwaliteitsniveau. Niet alleen voor onze bloemen en planten,
maar voor ons gehele assortiment.”
Tip aan collega’s
“Deelname aan een wedstrijd of verkiezing levert altijd wat op.
Met de commentaren kun je direct aan de slag. Het betrekken
van je klanten bij dergelijke evenementen zorgt voor grotere
betrokkenheid en is dus uitstekende promotie voor je bedrijf.”
Vorige keer werd, bij de verkiezing, de top 10 gehaald, nu hoopt
het team van Bloem Beleving binnen de top 3 te eindigen bij de
verkiezing. VBW wenst ze, net als alle andere deelnemers, heel
veel succes!
Bloemist van het Jaar wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bloem Beleving
Spoorstraat 5
6942 EA Didam
W: www.bloembeleving.nl
T: 0316 - 24 17 18

| Bloemist
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7 voordelen om digitaal
te gaan werken
Veel ondernemers werken nu nog met mappen, briefjes voor de bestellingen en kassabonnetjes. Elke maand gaan
de mappen naar de accountant voor de belastingaangifte. De facturen worden gemaakt en handmatig verstuurd via
de mail. Dat werkt, op zich, maar je doet jezelf wel tekort. Want de administratie kan sneller, beter en makkelijker.
Hieronder de 7 voordelen van digitale administratie (mkbservicedesk, 2020).
1. Je raakt nooit meer iets kwijt
Een order kwijtraken. Het kan de beste overkomen. In DC
Online vind je onmiddellijk wat je zoekt. Het handigst is om alle
inkomende bestellingen meteen in je digitale administratie in te
voeren. Dan heb je alle gegevens gelijk digitaal en overzichtelijk.

2. De kans op fouten verkleint
Alles digitaal betekent dat je niet zo snel een fout maakt bij
het overtikken van een naam of rekeningnummer. Als je de
administratie bijhoudt met DC Online, zijn veel gegevens
automatisch al opgeslagen. Hierdoor verkleint de kans op
menselijke fouten.

3. Het scheelt veel ruimte

7

Je kunt de archiefkast met mappen vaarwel zeggen.
De administratie staat gewoon op de computer, of beter nog

handige
tips!

in de Cloud. Daar kunnen gegevens onmogelijk kwijtraken of
verloren gaan door brand of defecte computer.

'Ook is het makkelijk als je iets op
het werk bent vergeten te doen,
om dan thuis de laptop te pakken
en het werk af te maken.'

6. Minder tijd (en dus kosten) voor de boekhouder
Jouw boekhouder is ook minder (betaalde) tijd kwijt aan
het doorspitten van de administratie en het opstellen van
jaarrekeningen. Vooral als je samen in DC Online werkt,
gaat dit een stuk efficiënter.

7. Goed voor het milieu
De administratie digitaliseren scheelt op de lange termijn een

4. Je hebt overzicht

flinke hoeveelheid papier. Dat is goed voor het milieu en voor

Niet meer zelf rekenen. Als jouw administratie digitaal is, zie

jou. zo heb je minder kosten aan papier, printen, enveloppen en

je in één overzicht hoeveel geld er inkomt en uitgaat. Je kunt

postzegels. Win-win. En vergeet niet, klanten vinden het steeds

meteen bijsturen als het de verkeerde kant op dreigt te gaan.

belangrijker dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt.

5. Je kunt er altijd bij
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Een digitale administratie die in de Cloud zit, daar kun je altijd

Meer informatie

bij. Er kunnen meerdere mensen tegelijk in werken. Ook is het

W: dcag.nl

makkelijk als je iets op het werk bent vergeten te doen, om dan

E: info@dcag.nl

thuis de laptop te pakken en het werk af te maken.

T: 0345 – 54 50 80
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Ontdek de verborgen kracht van jouw winkel(s)

Training “Mijn tent
positioneert zich top!”
De training ‘Mijn tent positioneert zich Top’ helpt bloemisten om hun winkelformule (nog) beter af te stemmen op de
wensen van de klant. Wie is je klant? Welke bloemen en planten willen ze aantreffen? Hoe richt je je winkel daarop in?
En hoe haal je maximaal rendement uit jouw aanbod?
Deze training is een vervolg op de succesvolle training ‘Mijn tent

bestaat uit ca. 12 personen, waardoor een goede interactie kan

is Top’, die enkele jaren geleden door veel bloemisten is gevolgd.

plaatsvinden. Deelname is exclusief voor VBW-leden en kost

De training wordt aangeboden door VBW i.s.m. Retail Services,

€ 499,- per persoon (ex. BTW).

een team van positioneringsspecialisten van Royal FloraHolland.
Retail Services heeft veel ervaring met de optimale inrichting
van het ‘bloemen- en plantenschap’ voor diverse grote en
kleinere winkel(keten)s.

Inhoud
Tijdens deze praktische training krijg je verschillende inzichten.
Wij helpen bij het herkennen van mogelijkheden en bieden
ondersteuning bij het realiseren van groei en onderscheidend
vermogen:

Data en locatie

✔ We gaan de verborgen kracht van jullie winkel(s) blootleggen.

De eerste training start dit najaar en vindt plaats op het

✔ Kansen in de markt herkennen en verzilveren.

kantoor van VBW in Ede. De data (19.00 – 22.00u) zijn:

✔ Inzicht krijgen in geldstromen en afzetcijfers.

• Dinsdag 7 september 2021

✔ Het productaanbod nog preciezer afstemmen op de consument.

• Dinsdag 28 september 2021
• Dinsdag 19 oktober 2021

We zoomen tijdens de training in op de volgende onderwerpen:

• Dinsdag 9 november 2021

assortiment, presentatie, consument, emotie vs. ratio en jouw

• Dinsdag 30 november 2021

marktgebied.
Kortom: ‘wij zetten je aan’ en helpen je verder ontwikkelen met

Aanmelden

bewezen theorie. Direct toepasbaar, leerzaam en inspirerend.

Vul het digitale formulier in op de
website van VBW of stuur een mail:

Details

W: vbw.nu

De training sluit aan op STAP en bestaat uit 5 avonden van

E: info@vbw.nu

ongeveer 3 uur. Elke 3 weken is er een bijeenkomst. De groep

T: 0318 - 52 75 68

| Bloemist
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André van Meerveld - Bloembinderij Rooze:

" STAP heeft onze
ogen geopend"
Succesvol ondernemen begint met bewust kiezen voor
een doelgroep. Op basis daarvan bepaal je je winkel
formule. Feiten en cijfers helpen je bij het maken van de
juiste keuzes om te groeien naar een goed rendement.

creatieve deel en Ad regelt het zakelijke deel. André aan het
woord: “Al zo’n 34 jaar ben ik werkzaam in de bloemen. Eerst
een flinke periode in een tuincentrum, daarna heb ik in diverse
bloemenwinkels gewerkt. Een eigen zaak had nooit zo mijn
belangstelling tot in 2015 de mogelijkheid zich voordeed om

Succesvol ondernemen is bewust ondernemen. Het STAP

een winkel over te nemen. Dat was best een moeilijke afweging,

programma begeleidt naar bewust ondernemen en meer

maar uiteindelijk besloot ik de stap te wagen. Inmiddels 6 jaar

rendement! VBW ging langs bij Bloembinderij Rooze in Putten.

verder, kan ik zeggen dat ik daar absoluut geen spijt van heb!”

Deze ondernemers namen in 2018 deel aan het STAP basis
programma. Wij zijn benieuwd naar de ervaringen.

Het ondernemerschap
“Het ondernemerschap omvat veel verschillende disciplines. Het
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Bloembinderij Rooze uit Putten

leert me iedere dag weer heel veel, maar het belangrijkste blijft

André van Meerveld en Ad Dekker zijn sinds 2015 eigenaar van

voor mij toch het creatief bezig zijn, het op de voet volgen van

Bloembinderij Rooze in Putten. André houdt zich bezig met het

ontwikkelingen en trends. Ik wil mijn winkel fris en vernieuwend

Bloemist

houden. Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen, in de persoon

onze prijsstelling en presentatie in de winkel. Door een analyse

van Joke heb ik een geweldige medewerkster die niet alleen

te laten uitvoeren door een “buitenstaander” kon er wellicht

prachtig bloemwerk maakt, maar ook zeer betrokken is bij de

duidelijkheid worden verkregen.”

zakelijke kant van het de het bedrijf. Een goed team om je heen
is sowieso erg belangrijk, zo zorgen de bezorgers voor blije

Ervaringen over de analyse

gezichten en regelt mijn partner Ad alle financiële zaken. Zo

Vanuit VBW heeft relatiebeheerder Martha Gaasbeek het traject

blijven we allemaal scherp en vullen we elkaar goed aan.”

begeleid. “Het contact met Martha was erg prettig. Ze maakte
een duidelijke analyse van de cijfers en wist daar de juiste vragen

Corona

over te stellen. De analyse bevestigde dat de brutomarge te

“We zijn heel blij dat we middels de buitenverkoop verder

laag was en de voorraad hardware aan de hoge kant. Vanuit het

kunnen. Bijkomend voordeel is dat de zichtbaarheid vergroot is,

Mystery Shop bezoek kwam naar voren, net als bij meer collega-

door het simpele feit dat voorbijgangers letterlijk meer zien van

bloemisten, dat er een ruimer budget beschikbaar was dan

onze handel. We merken dat de drempel voor sommige mensen

wat hij uiteindelijk besteedde. Oftewel, we lieten omzetkansen

hierdoor ook lager is, wat zich vertaalt in veel nieuwe klanten.”

liggen.”

Deelname aan STAP (basis)

Aan de slag

In 2018 besloot André om mee te doen in het STAP programma.

De resultaten vanuit de STAP analyse werden direct vertaald in

“Wij waren erg benieuwd of we op de goede weg waren en

de praktijk. “Vanuit de tips over de prijsstelling van boeketten

daarnaast constateerden we dat de brutomarge achterbleef.

zijn we overgegaan op het hanteren van ronde bedragen en met

We konden er niet echt de vinger op leggen waardoor dat

voldoende verschillende prijsniveaus. Vanuit de constatering

veroorzaakt werd. Daarnaast wilden we graag feedback op

dat de marge te laag was zijn we kritischer gaan kijken naar de

vlnr: André, Ad en Joke

| Bloemist
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bloemetje in het boeket zorgt vaak voor nog meer enthousiasme
bij de klant, ook al is het geheel dan iets boven budget.
We hebben nog niet veel kunnen doen met de uitkomsten
van de marktanalyse. We kunnen nog beter focussen
op de koopmotieven “Stijl” en “Voordeel”. Binnen ons
verzorgingsgebied zijn deze groepen bovengemiddeld
vertegenwoordigd. Wat we ook nog verder willen uitwerken is
het verzamelen van klantgegevens en op korte termijn gaan
we de internetsite laten optimaliseren, zodat het voor de klant
nog overzichtelijker en makkelijker wordt om te kiezen en te
bestellen. Tot slot merken we dat er in deze tijd meer behoefte
is aan bloemen-abonnementen. Hieraan willen we nog meer
aandacht geven. Kortom, we hebben nog genoeg uitdagingen
voor de toekomst. “
Tip aan collega’s
André en Ad sluiten af met een tip voor hun collega’s: “Wij
hebben ervaren dat het heel nuttig kan zijn om alle facetten van
het bedrijf door een derde te laten doorlichten, waardoor je weer
op scherp gezet wordt. Zaken waar je zelf misschien een beetje
bedrijfsblind voor wordt, worden met hulp van dit programma
duidelijk blootgelegd. STAP was hiervoor een prima methode.”
Bloembinderij Rooze
Poststraat 7B
3881 BM Putten
W: bloembinderijrooze.nl
E: 0341 - 35 53 17
Meer informatie over STAP
Wil je zelf aan de slag met het STAP programma, of heb je dit
eerder gedaan maar wil je graag nog een keer dit programma
doorlopen, kijk dan op de website van VBW voor meer informatie
derving en daar gericht op gaan sturen. Ook op de inkoop bleek

of neem contact op:

letterlijk veel winst te behalen en zijn we meer dan voorheen
de prijzen van onze leveranciers gaan vergelijken. Kost wel tijd,

E: info@vbw.nu

maar levert ook wat op. Tot slot zijn we ook kritischer gaan

T: 0318 – 52 75 68

kijken naar de totale kosten.”
Resultaten
De resultaten werden al vrij snel zichtbaar: “De brutomarge is
verbeterd, we zitten nu in de buurt van het landelijk gemiddelde.
Door de ervaringen met de mystery shopper tasten we nog
beter af om het maximale uit iedere klant te halen. Een extra
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STAP wordt mede mogelijk
gemaakt door:

BASIS
STRATEGISCHE ANALYSE & PLAN
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VBW ontwikkelt: STAP Online
Het belang van een goede online aanwezigheid (en
vindbaarheid) is de laatste tijd sterk toegenomen. Een
ontwikkeling die al een tijd gaande is, maar extra is
versterkt door de coronapandemie.

•	Vervolgens bieden we je hulp bij de uitvoering via o.a.:
-	E-learningsmodules om kennis op te doen, dit kan
natuurlijk ook door werknemers worden gevolgd;
-	Trainingen en workshops;
-	Ondersteuning in de ontwikkeling van persoonlijke

VBW is op dit moment druk aan het werk om rondom dit
onderwerp een nieuw STAP traject te ontwikkelen. Dit
programma komt er als volgt uit te zien:
•	Analyse van je huidige online situatie. Dit doen we door

content en beeldmaterialen (foto en video)
-	Digitale instrumenten zoals een website, nieuwsbrief,
social media etc.
De komende tijd zal worden gebruikt om de inhoud verder te

een digitale scan te maken van onder andere jouw website

ontwikkelen en bij een aantal winkels pilots uit te voeren. Het

en social media en daarbij kijken we naar uitstraling,

is de verwachting dat dit programma na de zomer verder

gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid (o.a. op Google);

uitgerold kan gaan worden. We houden je tussentijds op de

•	Op basis van de analyse en jouw wensen, wordt een plan
van aanpak voor ontwikkeling voorgesteld;

hoogte van de ontwikkelingen via de website en digitale
Nieuwsbrieven van VBW.

| Bloemist
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Nieuw bij VBW:
STAP Teams
VBW gaat binnenkort van start met een nieuw STAPprogramma, onder de naam 'STAP Teams'. Speciaal
ontwikkeld voor jou en jouw team. STAP Teams maakt
een analyse van de samenwerking tussen jou en
je medewerkers. Daarnaast brengen we binnen dit
programma alle (wettelijke) zaken in kaart die te maken
hebben met goed werkgeverschap.

Medewerkers Motivatie Onderzoek (MMO)
Belangrijk en heel doeltreffend onderdeel van STAP Teams is het
uitvoeren van een Medewerkers Motivatie Onderzoek (MMO). Hierbij
wordt er digitaal een vragenlijst ingevuld door zowel de werkgever
als alle medewerkers. Globaal betreft de vragenlijst zeven thema’s
die gaan over de tevredenheid van de medewerker wat betreft
werkzaamheden, aansturing, sfeer en communicatie, maar ook hoe
betrokken de medewerkers zijn bij het bedrijf. Het totaal beoordelen

Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld de Risico-Inventarisatie

de medewerkers met een rapportcijfer voor het bedrijf en voor de

& Evaluatie (RI&E), de wijze waarop de Bedrijfshulpverlening is

werkgever, die beide als gemiddelde staat aangegeven. De werkgever

ingericht, of de CAO op de juiste manier wordt toegepast, of er

beoordeelt het bedrijf en de medewerkers. De uitkomsten worden

jaargesprekken worden gevoerd (en vastgelegd) etc. Op basis

vervolgens naast elkaar gelegd. Dit geeft zeer waardevolle informatie

van de uitkomsten gaan we kijken waar VBW kan ondersteunen

naar zowel de werkgever als de medewerkers. Medewerkers vullen

in verbeteringen.

deze vragenlijst overigens anoniem in.

Quote Michelle Raadsheer (DQC): “Onderdeel van het
nieuwe programma STAP-Teams is het Medewerkers
Motivatie Onderzoek (MMO). Hierbij analyseren we de
motivatie en de loyaliteit van de medewerkers in het
bedrijf. Het uitgebreide rapport, wat na het onderzoek
beschikbaar is, geeft een goed beeld hoe medewerkers
en werkgever kijken naar het bedrijf en naar elkaar. Een
mooi uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan over
ontwikkelingsmogelijkheden in het bedrijf.
De eerste resultaten in de bloemenbranche zijn binnen
en het is mooi om te zien hoeveel waardevolle punten uit
het onderzoek komen wat ondernemers echt kan verder
brengen. Doordat het een anoniem onderzoek is, wat
door een externe organisatie wordt uitgevoerd, ervaren
medewerkers de vrijheid om eerlijke antwoorden te geven.
Dat is erg belangrijk. Medewerkers geven aan dat ze het
zeer prettig vinden om op deze manier hun stem te laten
horen.”
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Pilot
Bij een aantal collega’s hebben we, als test, dit programma uitgevoerd en de reacties erop zijn zeer positief.

MARKTANALYSE

KLANTANALYSE

Simone Zandvliet,
Greenstyling in Den Bosch
“Ik wilde graag meedoen

BEDRIJFSANALY

worden dan aan de ondernemer vertaald. Dat er dan bij ons
punten uitkomen die niet onbekend zijn geeft aan dat we
goed bezig zijn.”

aan STAP Teams om meer
te weten te komen wat de

Een belangrijk punt wat Herman nog wil benoemen is: “Door

medewerkers vinden van het

corona leggen we een grote werkdruk bij onze medewerkers

bedrijf, hoe zij kijken naar

en maken we vaak onvoldoende tijd vrij voor ‘randzaken’. We

hun werkgever en wat zij

moeten zuinig zijn op onze medewerkers, vervanging heb je

anders zouden doen. Ik vind

niet zo snel, en we doen het toch samen!”

het belangrijk dat er een
wisselwerking is tussen werkgever en werknemer en dat
de relatie onderling goed is. Met de resultaten vanuit STAP
Teams wil ik, samen met mijn medewerkers, aan de slag met

Jaap van Wijk,
Koping Flora in Ermelo

de verbeterpunten.”

“Binnen onze 4 winkels
werken 27 medewerkers,
dat is een grote club. Alle

Herman van de Leur,
Flowers in Heeze

medewerkers hebben
deelgenomen aan de digitale
vragenlijst en daar ben ik

“Wij hebben al jaren een
vaste groep medewerkers,

heel blij mee. Ik heb meegedaan met STAP teams omdat

verbeterpunten worden

ik benieuwd was wat er binnen mijn medewerkersbestand

eerder bij de koffie dan

leeft. Omdat het invullen van de vragen door medewerkers

tijdens jaargesprekken

anoniem gebeurt, krijg je een goed en eerlijk beeld over

besproken. Daardoor schiet

wat er leeft binnen de groep. Er kwamen een aantal

het serieuze jaargesprek er vaak bij in. STAP teams is voor

verrassende resultaten naar voren, waaronder het gegeven

ons een vervolg van het jaren geleden "mijn tent wordt top"

dat een directere aansturing wenselijk is. Daar waar mijn

en de diverse andere programma's die de VBW ons heeft

werkzaamheden zich vooral op de inkoop richten, zal ik in

aangeboden, STAP teams geeft je via diverse vragen goede

de toekomst dit onderdeel meer aandacht gaan geven. De

mogelijkheid om toch achter dingen te komen en deze

uitkomsten vanuit STAP Teams hebben mij inzichten gegeven

Ook deelnemen aan STAP Teams?
De eerste reacties vanuit de pilotwinkels zijn zeer positief. STAP Teams wordt zeer

Aanmelden voor STAP Teams

gewaardeerd en geeft jou als ondernemer een goed beeld van hoe jouw medewerkers tegen

W: vbw.nu

jouw bedrijf en hun werk aankijken. Hiermee kun je, samen met je team, aan de slag, met

E: info@vbw.nu

als resultaat een betere onderlinge verhouding, een verbeterde communicatie, efficiëntere

Of neem contact op met je

werkwijze en daarmee uiteindelijk een beter rendement en werkvreugde op de winkelvloer.

VBW relatiebeheerder

STAP wordt mede mogelijk gemaakt door:

| Bloemist

13

Ondernemen

Duurzaamheid
is STAP naar
de toekomst
Door bewust te ondernemen toon je je als ondernemer
betrokken bij je omgeving. Duurzaamheid is inmiddels
een vaste waarde geworden in onze samenleving. VBW
biedt, middels het STAP Duurzaamheidprogramma,
ondersteuning richting een duurzame toekomst. De
opwarming van de aarde, de plastic soep in de oceaan; ze
maken dat consumenten zich bewuster dan ooit zijn van
hun invloed op de wereld om ons heen.

Boutique des Fleurs
Boutique des Fleurs, een echte dorpswinkel, is inmiddels al
20 jaar gevestigd in Abcoude. Sfeer creëren met bloemen en
planten, wordt hier met passie gedaan! Met veel aandacht
en vakmanschap wordt het bloemenambacht uitgevoerd!
Arjen Outshoorn runt de winkel, zijn vrouw Natasja doet de
administratieve zaken. Zij hebben zich verdiept in het thema
duurzaamheid. “Wij zijn het traject ingegaan om verschillende
redenen. Hoewel onze klanten er nog niet heel erg mee bezig

14

Niet alleen bij consumenten groeit de bewustwording, in de

(lijken te) zijn, is het in het meedingen bij aanbestedingen wel

zakelijke markt wordt het tegenwoordig al als voorwaarde

een belangrijke voorwaarde geworden. Daar kwamen wij 5 jaar

gesteld om mee te kunnen doen in de aanbestedingsprocedure.

geleden al achter toen we meededen in een aanbesteding bij het

Dat laatste was voor Boutique des Fleurs uit Abcoude een

AMC ziekenhuis. Nu ook Fleurop, waar wij bij zijn aangesloten,

belangrijke beweegreden om aan de slag te gaan met

duurzaamheid stelt als een voorwaarde om lid te blijven hebben

Duurzaamheid.

wij besloten de stap te zetten.”

Bloemist

Al goed op weg
“Tijdens het traject komen we erachter dat we op veel terreinen
al heel goed op weg zijn. We hebben regelmatig contact met
Chris Leichtenberg van VBW die ons begeleidt in het traject.
Het is belangrijk dat zaken die we eigenlijk al deden, nu formeel
vastleggen en een duidelijke administratie van bijhouden. Ook
met betrekking tot de inkoop ga je bewustere keuzes maken,
dat is best een uitdaging. Uiteindelijk blijkt dat het gebruik van
duurzame producten niet veel duurder hoeft te zijn dan nietduurzame producten. Door alle facetten van je bedrijfsvoering
goed onder de loep te nemen wordt je weer op scherp gezet en
dat is positief en maakt je bewust.”

VBW heeft, met Chris Leichtenberg, een echte
duurzaamheidsspecialist in de dienst. “In mijn rol als

Tip voor collega’s

duurzaamheidsspecialist bij VBW wil ik bloemisten

Arjen geeft als tip aan collega’s mee om er vooral op tijd

graag verder helpen bij de ontwikkeling naar een

mee te beginnen. Het vraagt in het begin tijd en energie en je

duurzame bedrijfsvoering. Mijn interesse en expertise

moet best een traject afleggen om uiteindelijk het keurmerk

op het gebied van duurzaamheid en ervaring bij

‘Barometer Duurzame Bloemist’ te behalen. Hoewel hun huidige

eerdere certificeringen kunnen daar een grote rol in

klantenbestand er nog niet erg mee bezig is, gaat Boutique des

spelen. Leden mogen van mij actieve ondersteuning

Fleurs het straks wel in de communicatie naar buiten uitdragen

verwachten. Voor alle duurzaamheidsvragen kan je

en daarmee de vraag naar duurzame producten creëren.

bij mij terecht. Ik sta graag voor je klaar!” Chris is
bereikbaar via telefoonnummer: 06 - 34 09 94 22.

Hoe kun jij aan de slag met Duurzaamheid?
Het is niet lastig om met Duurzaamheid aan de slag te gaan. Het
zit in kleine stapjes; sommige daarvan zijn met weinig moeite
te nemen. Ze kosten weinig tijd en geld en kunnen al direct
resultaat opleveren.
De ondersteuning vanuit VBW kan op verschillende manieren
worden ingevuld. Meer informatie hierover vind je op onze
website: vbw.nu/duurzaamheid. Daarnaast heeft VBW, speciaal
voor leden ook een Duurzaamheidshelpdesk opgericht. Hier
kun je gratis terecht voor korte vragen over duurzaamheid en
certificering: 0318 - 52 75 68 (keuze 6).

Duurzaamheidshelpdesk
T: 0318 - 52 75 68 (keuze 6) of e-mail: duurzaam@vbw.nu.
GRATIS EN EXCLUSIEF VOOR VBW-LEDEN

| Bloemist
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Nog beter beeld bij jouw (potentiële)
doelgroep: STAP Positionering
Heb jij STAP – Basis gevolgd en ben je nieuwsgierig
geworden naar de verdere mogelijkheden om jouw
potentiële klanten te bereiken en aan je te binden, dan
kan deelname aan ‘STAP – Positionering’ jou helpen.

MARKTANALYSE

•	Als de analyse gereed is, bespreken we de uitkomsten en
krijg je advies over de vervolgstappen.
•	VBW maakt nav het gesprek een totaalanalyse, met een
advies voor (aanscherping van) jouw positionering en nieuwe
kansen in jouw verzorgingsgebied.

Dit programma zoomt in op de positionering van je winkel.
Centraal daarbij staat een analyse van je verzorgingsgebied en

Investering

klanten met daarbij een vertaalslag naar de activiteiten van

STAP Positionering is exclusief beschikbaar voor VBW-leden

jouw winkel. Met deze uitgebreide gebieds- en klantanalyse

en heeft een waarde van €2.595,-. Het grootste deel hiervan

krijg je inzicht in jouw marktgebied en brengen we de profielen

neemt VBW voor haar rekening. Hierdoor betaal je zelf slechts

van jouw bestaande klanten in beeld.

€ 595,- (per vestiging, excl. btw). Kijk voor meer informatie op
de website van VBW, stuur een email naar info@vbw.nu of

Hoe werkt STAP Positionering?

neem telefonisch contact met ons op 0318 - 52 75 68.

Om STAP Positionering goed te kunnen uitvoeren zijn een
aantal zaken van belang:
•	Om een goede analyse te kunnen maken, vragen we je om
gedurende 4 weken per klant de postcode en aankoopbedrag
te noteren (via VBW krijg je hiervoor een invuldocument
aangeleverd).

16
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Flow Accountants

Positieve (gemiddelde) cijfers
over 2020
Brancheaccountant Flow Accountants doet, in de
persoon van Francesco de Haan, verslag over het
bijzondere afgelopen ‘coronajaar’. Hierbij dient vooraf
te worden opgemerkt dat gesproken wordt over de
branchegemiddelden. Dat betekent dat er bedrijven
bovengemiddeld hebben gepresteerd, maar ook zitten
hier bedrijven in verwerkt die duidelijk (grote) negatieve
gevolgen hebben ondervonden van de coronapandemie.
Omzetplus van bijna 10%
Francesco aan het woord: “De eerste drie kwartalen van het
jaar lieten een iets sterkere groei zien ten opzichte van 2019.
Toch steeg ook het vierde kwartaal, waar in de decembermaand
een strengere lockdown van kracht was, boven het gemiddelde
van het jaar ervoor uit. Hiermee kwam over het hele jaar een
omzetplus naar boven van 9,8%.”
Marge bleef gelijk
“Evenals 2019 werd een marge behaald van 53%. Hierbij was
opvallend dat er over het jaar heen een sterk verschil was in
de inkoopprijzen. Vooral tegen het einde van het jaar stegen
de inkoopprijzen. Dit betekende voor veel ondernemers een
uitdaging om de marge te halen. Deze hogere prijzen zetten ook
in 2021 door. De ondernemer moet dan ook goed de margemix

Francesco de Haan en Jolien Bettonviel van Flow Accountants

in de gaten houden en in sommige gevallen accepteren dat je
de marge in procenten niet haalt. Hou voor jezelf in de gaten of
jouw verkoopprijs nog acceptabel is.”
2021
Overige kosten

“De toekomst laat zich moeilijk voorspellen. De eerste 2

“De personeelskosten laten in absolute zin een lichte stijging

maanden van 2021 zette de stijging van de omzet door. Dit

zien, maar procentueel zijn de kosten gedaald vanwege

betekent dat, ondanks de beperktere mogelijkheden, er toch nog

de hogere omzetten. Dit jaar 20,1% van de omzet tegen

goede verkoopmogelijkheden zijn. De marge zal een uitdaging

20,9% vorig jaar (van een lagere omzet). Dit cijfer laat zich

blijven, want de inkoopprijzen blijven hoog. Het is goed om na te

wat lastig interpreteren omdat hier ook subsidiebijdragen

denken over de toekomst, zeker nu is het belangrijk je klanten te

vanuit de overheidssteun (NOW regeling) zijn meegenomen.

koesteren en ze te blijven verrassen met mooie, hoogwaardige

Huisvestingskosten zijn iets afgenomen zowel procentueel als in

producten.”

absolute zin.”
Beter resultaat
“Het resultaat is in percentage maarliefst 31% gestegen: 11,7%

Meer informatie

in 2019 naar 15,4% in 2020. Dat is een uitstekend resultaat in een

W: flowaccountants.nl

toch wel heel bijzonder jaar. Het geeft aan dat de ondernemers

E: welkom@flowaccountants.nl

al hun creativiteit en ondernemerschap hebben ingezet om zo

T: 033 - 445 17 00

goed mogelijk om te gaan met de coronapandemie.”

| Bloemist

17

Ondernemen

Nieuwe dienst VBW
RI&E Support:

laat de RI&E
uitvoeren

Veel ondernemers zien het uitvoeren van de Risicoinventarisatie & Evaluatie (RI&E) als een grote last.
Onbekend, voor velen, is dat de RI&E al een wettelijk
verplichting is sinds 1994, elke ondernemer met
medewerkers moet aan kunnen de tonen dat de RI&E
is uitgevoerd en de verbeterpunten binnen het plan van
aanpak zijn opgenomen. Het niet kunnen aantonen van
een geldige RI&E kan een boete opleveren van €3500,-.

- PSA – pesten, seksuele intimidatie, agressie
- PMO – Preventief medisch onderzoek
- Gedragscode rondom arbeidsdiscriminatie
- Wie de vertrouwenspersoon is binnen het bedrijf
- Hoe het calamiteitenplan wordt ingezet
- Wie de preventiemedewerker is.

VBW ontzorgt
VBW gaat het uitvoeren van de RI&E als dienst aanbieden
om de leden te ontzorgen. Een bekende voor de branche,
Jan van den Berg, gaat deze nieuwe dienstverlening uitvoeren.
Jan heeft al vele jaren ervaring in het verzorgen van de RI&E
binnen verschillende branches. Als oud ondernemer in de
bloemenbranche kent hij onze branche als geen ander.

De werkwijze
Nadat je je hebt aangemeld bij VBW neemt Jan van den Berg
contact met je op. Samen met Jan ga je je bedrijf door.
Hierbij komen ook de volgende zaken aan bod:
•	Welke verzuimverzekering heb je en wat is het
verzuimpercentage van het afgelopen jaar?
•	Van welke Arbodienst maak je gebruik?
•	Is er een huishoudelijk reglement waarin de protocollen staan
beschreven met betrekking tot:
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Jan van den Berg heeft vele jaren ervaring in het
verzorgen van de RI&E binnen verschillende branches.

Wat levert het op
Na het invullen van alle onderdelen van de RI&E ontvang je een
digitale rapportage, waaraan het plan van aanpak gekoppeld
zit met de verbeterpunten. Aan de verbeterpunten wordt een
tijdspad gekoppeld. Niet alle verbeterpunten hoeven direct te

'Met deze investering ben je
4 jaar gevrijwaard van een
boete van de Arbeidsinspectie.'

worden opgepakt. Met de uitgevoerde RI&E en het plan van
aanpak ben je voor 4 jaar ‘Arboproof’, mits er tussentijds geen
verbouwing of grote organisatorische veranderingen hebben
plaatsgevonden.

Investering
De investering voor dit volledige ontzorgpakket bedraagt €450,-.
Hiermee ben je voor 4 jaar gevrijwaard voor een boete van de
Arbeidsinspectie. Belangrijker nog, het geeft een goed beeld
van de veiligheid binnen jouw bedrijf. Dit is een prettig gevoel
voor jou als werkgever, maar ook een goed signaal richting je
medewerkers.

Meld je aan voor VBW RI&E Support:
W: vbw.nu/rie
E: info@vbw.nu
T: 0318 - 52 75 68

"Een ingevulde RI&E geeft je een duidelijk beeld van je bedrijf"
Pilotdeelnemer Gerard Vlasman
(Flowers Only in Scherpenzeel):
“De Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) invullen was voor
mij best wel een drempel. Hoewel er een handig, digitaal
instrument voor beschikbaar is, was het voor mij toch een hele
prettige ervaring om dit door een deskundig iemand te laten
uitvoeren. Hiermee weet je zeker dat alle facetten van het bedrijf
goed worden geïnventariseerd en je daarmee een plan van
aanpak krijgt waar je direct mee aan de slag kunt. Een ingevulde
RI&E geeft je een duidelijk beeld van je bedrijf en, ook niet
onbelangrijk, voldoe je meteen aan de wettelijke verplichting.
Hiermee wordt een boete voorkomen. Ik ben erg blij en tevreden
met deze nieuwe dienstverlening van VBW, uitgevoerd door Jan
van den Berg.”

| Bloemist
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Philip Vijfhuize: "verbetertraject
medewerker helpt altijd"
Als ondernemer heb je er allemaal wel eens mee te
maken (gehad). Een medewerker die onvoldoende
presteert of waar de communicatie niet goed mee
verloopt. In veel gevallen kan dit leiden tot een
arbeidsconflict en daarop volgend een langdurig verzuim.
Een arbodienst komt pas in actie wanneer er al sprake
is van verzuim en dan is het kwaad meestal al geschied.
Vijfhuize Bedrijfsadvies verzorgt verbetertrajecten voor
medewerkers die altijd tot een oplossing leiden.
Dossier opbouwen
Philip legt uit: “Laten we voorop stellen dat in de meeste (kleinere)
bedrijven onder een goede sfeer wordt gewerkt waarbij werkgevers
tevreden zijn over het functioneren van werknemers. Maar juist
in die gevallen van disfunctioneren waar het verkeerd gaat zijn de
gevolgen groot. Spanningen op de winkelvloer hebben dan een
grote impact op het hele team en de gehele bedrijfsvoering. Dit kan
worden voorkomen door adequaat en snel te reageren en over te
gaan op het treffen van oplossingsgerichte maatregelen.”
Vijfhuize Bedrijfsadvies gaat een verbetertraject in met de
medewerker, waarbij alle stappen duidelijk worden vastgelegd
en daarmee een sluitend dossier wordt opgebouwd. Binnen dit
traject wordt er aandacht besteed aan bijvoorbeeld de manier van
werken, de houding, het gedrag en de geleverde kwaliteit. Bij de
medewerker wordt bewustwording gecreëerd. Bij aanvang van het
traject wordt een nulmeting gedaan en wordt de route uitgestippeld
naar het beoogde resultaat.

Het kan twee kanten op

transitievergoeding geen hoge ‘boete’ wordt opgelegd door de

Een verbetertraject met een medewerker wordt altijd volledig

kantonrechter en de arbeidsovereenkomst vrij eenvoudig kan

afgestemd met de werkgever. Daarbij wordt in eerste instantie

worden ontbonden.”

altijd uitgegaan van het voortzetten van het dienstverband. Philip:
“Wanneer we op tijd aan de slag kunnen met het verbetertraject

Meer informatie

is de kans op slagen groot. In veel van de gevallen weten we

Heb jij een geval van disfunctioneren aan de hand binnen jouw

de medewerker op het goede spoor te krijgen en is het tekort

bedrijf, maak daar dan meteen werk van. Hoe eerder je het

aan fuctioneren nog te herstellen. Ondanks dat het dus niet in

probleem aanpakt hoe groter de slagingskans. Neem contact op

alle gevallen lukt, levert het toch in alle gevallen een oplossing

met Vijfhuize Bedrijfsadvies voor meer informatie.

voor zowel de werkgever als de werknemer. Wanneer blijkt dat
voortzetten niet meer mogelijk is, is begeleiding naar ander
werk of het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ook een

Vijfhuize bedrijfsadvies

passende oplossing. Groot voordeel voor de werkgever is dan dat

W: vijfhuize.nl

er een duidelijk en volledig dossier is opgebouwd waarmee wordt

E: philip@vijfhuize.nl

aangetoond dat alles is geprobeerd om ontslag te voorkomen.

T: 06 - 18 55 30 65

Dit betekent, voor de werkgever, dat er naast de wettelijke
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‘Leuk boeket!
Ik kom het nu halen'
Sinds corona zoeken mensen nog vaker inspiratie op
internet en bestellen meer online. Hoe speel je daar
als detaillist op in? Hoe actief ben je op social media?
Christel van Veen - de Groot van Bloem Harmelen volgde
bij Plantion een training.

een aantal berichten inplannen, die dan op het door jou gekozen
moment worden geplaatst.”
Inmiddels heeft Christel aardig wat ervaring en weet ze wat wel
en niet werkt. “Het is slim om je Instagram te koppelen aan je
Facebook. Je hoeft maar één keer iets te plaatsen en hebt het
bereik van beide. Ook is het handig om op Facebook een linkje

Bloem Harmelen koopt haar bloemen en planten in bij Plantion.

naar je website te zetten, zodat mensen meteen bij je kunnen

Tot voor kort was de bloemenzaak nauwelijks actief op social

shoppen."

media. Christel: “Heel af en toe plaatsten we een bericht op
Facebook, maar niet dagelijks en ook niet wekelijks.”

Smileys en duimpjes

Corona gaf het laatste zetje om deel te nemen aan de training

Voor collega-bloemisten heeft ze nog een paar tips: “In het begin

‘Social media, de basis’. Het werkte: “Tijdens de lockdown

is het vooral familie die op je berichten reageert. Maar als zij

hebben we regelmatig berichten geplaatst over onze afhaal-

het ook weer delen, dan krijg je toch snel een groot bereik. En

service Bloem To Go. Dat vonden onze klanten heel fijn.”

besef dat social media ook gewoon hartstikke leuk is. Wanneer
je een auto volgeladen met tulpen laat zien, krijg je alleen maar

Weekendtopper

smileys en duimpjes!”

Wat Christel heeft opgestoken tijdens de training, past ze nu toe
in de praktijk. “Eén keer in de week doen we de Weekendtopper.

Studie volgen?

Daar reageren heel veel mensen op: ‘Leuk boeket! Ik kom het

Ben je ook geïnteresseerd in het volgen van een socialmedia-

nu halen’ of: ‘Mooie plant! Wil je hem voor me apart zetten?’ Het

training van Plantion? Stuur een e-mail naar studie@plantion.

is belangrijk dat een bericht veel gezien wordt. Daarom delen

nl. De onlinetrainingen zijn gratis voor klanten. Doe je nog geen

we zelf veel, dat is een kwestie van twee keer klikken. Als je ziet

zaken met Plantion? Neem dan contact met ons op.

hoeveel mensen je daarmee al bereikt. Het maakt echt verschil!”

Berichten inplannen

Plantion

Een vaak gehoorde opmerking is dat social media ‘te veel tijd

W: plantion.nl

zou kosten’. Maar volgens Christel valt dat erg mee. “Een foto

E: patriciawillemsen@plantion

maken met een tekstje erbij, dat doe je in drie of vier minuten.

T: 0318 - 66 17 97

Als je het perfecte plaatje wilt, misschien iets meer. Je kunt ook

| Bloemist
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TIPS &
TRICKS

Met deze tips en trucs krijg je
verzuim onder controle
Als werkgever ontkom je er helaas niet aan; een ziekmelding. Hoe ga je daarmee om en wat mag je vragen? Want vragen
wat de reden van ziekmelden is mag gek genoeg niet. Wij geven je wat tips en trucs om meer controle te krijgen over
ziekmeldingen.
Verzuimprotocol

• Hoe lang verwacht je dat het gaat duren?

De basis van een goed verzuimbeleid is een verzuimprotocol.

•	Zijn er afspraken of werkzaamheden die overgenomen moeten

Dit kun je gemakkelijk inpassen in het huishoudelijk reglement.

worden?

In een verzuimprotocol staat namelijk precies beschreven wie,

• Op welk telefoonnummer en adres ben je te bereiken?

wat, wanneer doet bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hiermee

•	Valt de ziekmelding onder een van de vangnetbepalingen van de

zijn de afspraken voor iedereen helder. Op de site van het VBW

Ziektewet? De medewerker hoeft niet te melden onder welke.

ZorgPortaal kun je gratis een verzuimprotocol downloaden. Tip:

• Is er sprake van een arbeidsongeval?

Bespreek het verzuimprotocol met je medewerkers en laat ze

•	Is er sprake van een verkeersongeval waarbij de schade te

ervoor tekenen.

verhalen is op de veroorzaker?
• Wanneer hebben we weer contact?

Tip: Bespreek het verzuimprotocol
met je medewerkers en laat ze
ervoor tekenen.

Let op! In verband met de nieuwe privacywet mag je geen
medische gegevens noteren of doorgeven aan de Arbodienst!

Ziekmelding naar Arbodienst
Na afloop van het gesprek geef je de ziekmelding door
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Ziekmeldingsgesprek

aan de arbodienst. Leden die gebruik maken van het VBW

Communicatie erg belangrijk. Als een medewerker zich

ZorgPortaal kunnen de ziekmelding doorgeven via de website

ziekmeldt, draait het gesprek om jouw belangstelling en de

van het ZorgPortaal. Wij adviseren om iedere medewerker

oplossingen die je aandraagt. Pas wel op met wat je vraagt.

die ziek is dezelfde dag vóór 10 uur ziek te melden. Alle

Vanwege de nieuwe privacywet mag je niet zomaar vragen wat

ziekteperioden (ook de griepjes) zijn dan terug te vinden

iemand mankeert. Vragen die je wel mag stellen zijn:

in het verzuimdossier. Door het melden van al het verzuim

Bloemist

gesprek is de oorzaak van het verzuim te achterhalen en samen
te bekijken of het mogelijk is om het te voorkomen. Kom je
er samen niet uit of geeft de werknemer aan dat er sprake is
van een medische oorzaak, dan is het ook mogelijk om een
preventief spreekuur bij de bedrijfsarts in te plannen. Het
preventief spreekuur kun je ook gebruiken als een werknemer
dreigt uit te vallen. Denk eraan de gespreksverslagen, zonder
specifieke medische informatie over de werknemer, vast te
leggen in het personeelsdossier en mail een kopie van het
verslag naar je arbodienst.

Belangrijke rol voor de werkgever
Met een goed verzuimbeleid krijg je meer controle over het
verzuim binnen jouw bedrijf. En dat betekent minder onkosten,
krijg je een betrouwbaar verzuimcijfer. Ten onrechte wordt

lagere premies, stijgende productiviteit en meer continuïteit

gedacht dat die korte ziekteperioden van invloed zijn op de

in de bedrijfsvoering! Wil je hier meer over weten? Op www.

premie. Bij het VBW ZorgPortaal wordt de premie gebasseerd

vbwzorgportaal.nl vind je meer informatie, maar je kunt

op de uitgekeerde schadelast (geld) en niet het aantal dagen

natuurlijk ook de adviseurs van VBW ZorgPortaal bellen of

waarop de medewerker niet heeft gewerkt wegens ziekte of

mailen op (070) 301 2564 of info@vbwzorgportaal.nl

het ziekteverzuimpercentage. Een medewerker die is hersteld
binnen de eigenrisicoperiode veroorzaakt dus nooit een hogere
premie.
W: vbwzorgportaal.nl

Vaker ziek? Ga het gesprek aan!

E: info@vbwzorgportaal.nl

Als een werknemer zich vaker ziekmeldt, dan is het goed om

T: 070 - 301 2564

Risk

na de ziekmelding een gesprek te voeren. Het doel van dit

| Bloemist
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Ondernemen

Renault introduceert
de nieuwe express
Deze praktische en efficiënte bestelwagen is ideaal voor bedrijven die op zoek zijn naar een multifunctioneel voertuig
met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Op alle manieren is voorzien in het hoge eisenpakket dat de bloemiststelt aan
de huidige mobiliteit.
De nieuwe EXPRESS: 5 opvallende kenmerken!

Meer informatie

•	Een optimaal laadvolume: Dit model biedt in zijn klasse de

Ben je geïnteresseerd in de nieuwe Renault Express? Vanaf

beste verhouding tussen de laadruimte (met tussenschot) en de

mei 2021 kun je deze nieuwste bedrijfswagen van Renault in de

voertuiglengte, wat een totale bruikbare laadruimtelengte van

showroom bekijken. Of kijk voor meer informatie op de website van

1,91 meter oplevert. De nieuwe EXPRESS heeft een laadruimte

Renault https://bedrijfswagens.renault.nl/modellen/kangoo-en-

met een inhoud van 3,3 m³. Dankzij de extra brede schuifdeur

express-reveal.html.

aan de zijkant (716 mm) is het handig in- en uitladen!
•	Het leven aan boord is comfortabeler met opbergvakken die een
totale inhoud van bijna 48 liter bieden, de grootste inhoud in zijn
categorie.
•	Meer veiligheid met de Rear View Assist, diverse systemen om
de dode hoek beter zichtbaar te maken en de Trailer Stability
Assist voor betere stabiliteit tijdens het rijden.
•	Meer connectiviteit: inductie-laden, maximaal drie USB- en vier

W: vbw.nu/renault

12V-aansluitingen en het EASY LINK multimediasysteem met

E: info@vbw.nu

smartphone mirroring en navigatie op een 8-inch display.

T: 0318 - 52 75 68 (keuze 6)

• Vier benzine- en dieselmotoren.

"De volledig nieuwe EXPRESS heeft een
dynamisch en robuust exterieur. Er is
gezorgd voor optimaal laadgemak door
afmetingen die geen enkele andere
bestelwagen in dit segment biedt. Het model
beschikt over een modern interieur met
veel opbergruimte en comfortabele stoelen
die gemaakt zijn om lang mee te gaan.
De nieuwe EXPRESS is het antwoord van
Renault op vragen van klanten die op zoek
zijn naar ruimte en gebruiksgemak.”
Jean-Louis Wiedemann, commercieel
directeur kleine bestelwagens, Groupe
Renault.
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Of neem contact op met VBW
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VBW

Wijziging bestuur
en Ledenraad
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VBW,
die online werd gehouden op 23 maart, stonden veel
interessante onderwerpen op het programma. De
presentatie werd live gedaan vanuit een studio in
Heemstede. Eén van de agendapunten was de (her)
benoeming van een aantal leden van het bestuur en de
Ledenraad. Bij het benoemen van nieuwe bestuurders,
hoort automatisch ook het afscheid van vertrekkende
bestuursleden. Een overzicht:

Jan werd zeer bedankt voor zijn jarenlange inzet (vanaf 2007
in de VBW-ledenraad, vanaf 2009 in het VBW-bestuur) en
had mooie woorden ter afscheid. Ter onderstreping van de
waardering voor Jan is hem het erelidmaatschap van VBW
aangeboden. De zittingstermijn van onze voorzitter, John Thijert,
werd verlengd tot het eind van het jaar. John heeft in de loop van
vorig jaar zijn winkel verkocht. Om de voortgang in het bestuur
goed te waarborgen blijft John dus tot november 2022 als
bestuurslid en voorzitter in het VBW-bestuur. We zijn blij met zijn
mogelijkheden om deze continuïteit te kunnen en willen bieden.

VBW-bestuur

Daarbij is Patricia Bloedjes gevraagd om met het bestuur een

Jan Poels nam afscheid als bestuurslid van VBW. Zijn plaats

jaar mee te lopen, om straks na de verkiezingen einde dit jaar

wordt ingenomen door Pascal Zijlmans die al ruim een jaar mee

hopelijk de formele stap naar het VBW-bestuur te kunnen zetten.

heeft gelopen als aspirant bestuurslid. Pascal is een jonge en
enthousiaste ondernemer met zijn bedrijf in Kaatsheuvel. Online

VBW-ledenraad

zeer actief, een betrokken en geïnspireerd team en een mooie

Ook binnen de Ledenraad namen een aantal leden afscheid en

winkellocatie dragen bij aan een prachtig bedrijf. Pascal heeft al

werden nieuwe leden benoemd. Zo traden Chris Leichtenberg

een jaar in het VBW-bestuur “stage” gelopen, hij kent de materie

en Gerard Scholten af en werden Diana Destanli en Ramon van

en werkwijze inmiddels. Pascal zal zich bezighouden met m.n.

der Hoorn gekozen als nieuwe leden van de Ledenraad. Erika

de portefeuille ondernemerschap.

Oldenhof werd herkozen voor een volgende zittingstermijn.
Vacature
Binnen de Ledenraad is nu nog één zetel beschikbaar
en daarvoor staat dan ook nog een vacature open. Ben jij
geïnteresseerd en wil je hier meer informatie over, neem dan
contact op VBW.

Meer informatie en/of reageren op de vacature?
Svp fotobijschrift aanleveren.

E: secretariaat@vbw.nu

| Bloemist
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Even
voorstellen
VBW is de samenwerking aangegaan met
brancheorganisatie ADN (groente- en
fruitspeciaalzaken). Dit heeft ertoe geleid
dat we sinds 1 januari van dit jaar één
gezamenlijke werkorganisatie vormen.
De twee brancheorganisaties blijven
afzonderlijk bestaan, maar worden bediend
vanuit de gezamenlijke werkorganisatie.

Marco Maasse

Bram Rijkers

Hierdoor hebben nog meer expertise

Algemeen directeur

Commercieel manager

gekregen. We stellen ons graag aan je

E: secretariaat@vbw.nu

E: bramrijkers@vbw.nu

Mark Heemskerk

Menno van Veldhuisen

Patricia van Beusekom

Communicatie en Beleidsmanager

Financiële administratie

Financiële administratie

E: markheemskerk@vbw.nu

E: mennovanveldhuisen@vbw.nu

E: administratie@vbw.nu

Esther Mulder

Janneke van der Velden

Aline Mulder

Secretaresse

Secretaresse

Binnendienst medewerkster

E: secretariaat@vbw.nu

E: jannekevandervelden@vbw.nu

E: info@vbw.nu

voor.
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Sandra Keegel

Leon Vermeulen

Judith de Fluiter

Communicatie & Projectmedewerker

Projectmedewerker

Receptioniste/Telefoniste

E: sandrakeegel@vbw.nu

E: léonvermeulen@vbw.nu

E: receptie@horabv.nl

Annelieke Leijstra

Chris Leichtenberg

Martha Gaasbeek

Relatiebeheerder Noord-Nederland

Relatiebeheerder Zuidwest-Nederland

Relatiebeheerder Zuid-Nederland

E: anneliekeleijstra@vbw.nu

E: chrisleichtenberg@vbw.nu

E: marthagaasbeek@vbw.nu

Groeten
uit Ede!

Sanne Bruil
Relatiebeheerder Oost-Nederland

vbw.nu

E: sannebruil@vbw.nu
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Samenwerking
Smithers-Oasis
en VBW verlengd
Smithers-Oasis en VBW werken al vele jaren samen om
de bloemist op vaktechnisch vlak te ondersteunen. Dit
heeft in het verleden al veel inspiratie opgeleverd voor
onze branche. VBW en Smithers-Oasis zijn dan ook blij
dat deze samenwerking wordt voortgezet tot en met
medio 2025.

waarbij de nadruk nog meer komt te liggen op duurzaamheid
en de verdere professionalisering van het beroep.”

Over Smithers-Oasis
SMITHERS-OASIS is een toonaangevende producent en
verhandelaar van OASIS® Steekschuim, OASIS® gerelateerde
producten, Floralife® naoogstproducten en kweekproducten voor

Samen blijven we inzetten op support en ontwikkeling van

de bloemenindustrie.

het vakmanschap en gaan we werken aan verbeteren van de
productkwaliteit. Komende periode zetten we dit kracht bij met
(online) workshops, inspiratievideo's, wedstrijden en organiseren
wij eind dit jaar een steekschuimchallenge.
Chris Martens (Managing Director Smithers-Oasis BeNeLux)
“Sinds het ontstaan van Smithers-Oasis in 1954, is de
ondersteuning van de bloemist voor ons bedrijf een TOP
prioriteit. Onze samenwerking met de VBW ligt dan ook voor
de hand. Bovendien is het DNA van de VBW en Smithers-Oasis
(OASIS® Floral- & Floralife® products) nagenoeg dezelfde.
Immers zonder bloemisten zijn ook wij als bedrijf niet meer
relevant. Met veel passie en gedrevenheid willen wij dan ook

Meer informatie?

onze bijdrage blijven leveren zodat het goed blijft gaan met de

W: oasisfloral.nl

bloemist in Nederland. Wij zijn daarom uitermate blij dat wij de

Kijk voor nog meer inspiratie op

succesvolle samenwerking met de VBW, een voorbeeld voor elke

Instagram, Facebook of Pinterest

bloemistenorganisatie in Europa, kunnen verder zetten. Onze

(OASIS® Floral Products BeNeLux).

samenwerking gaan wij de volgende jaren nog verstevigen

