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De bloemist
op scherp
Van ondernemers wordt continu gevraagd om klanten (en medewerkers) te blijven prikkelen.
Hoe houd jij de boel op scherp? Op 5 juni nodigen we je van harte uit in de Basiliek te Veenendaal voor
een prikkelend ondernemersevent: ‘De bloemist op scherp’. Een prikkelend, inspirerend en verrassend
programma gaat om 14.00 uur van start. Wij beloven je inzicht in nieuwe ontwikkelingen, praktische
handvatten en ervaringen van andere collega’s. Kom bovendien ervaren wat succescoach Foppe de Haan
aan jouw bedrijf kan toevoegen en ontmoet collega’s om bij te kletsen. En niet in het minst: aan het
einde van de dag weten we wie ‘Bloemist van het jaar 2019’ is geworden.
Wij hebben er enorm veel zin in en hopen jullie in groten getale op deze dag te mogen ontmoeten en
te spreken. Aanmelden kan via de website van VBW: vbw.nu/ondernemersevent.
John Thijert
info@vbw.nu

Met vriendelijke groet,
John Thijert, voorzitter VBW

Inhoud
Colofon
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KOM JIJ NAAR
ONS PRIKKELEND
ONDERNEMERSEVENT?
Op woensdag 5 juni 2019 is het weer zover: het tweejaarlijks ondernemersevent van
VBW in De Basiliek in Veenendaal. Graag nodigen we je uit om je als ondernemer
weer op scherp te laten zetten. Meld je nu nog aan en zorg dat je erbij bent!

PROGRAMMA 'BLOEMIST
OP SCHERP 2019'

15.45 - 16.15 UUR
PAUZE

18.00 - 19.30 UUR
DINERBUFFET MET SCHERPE GERECHTEN
EN VERKOELENDE DRANK

16.15 - 18.00 UUR
DEEL 2: PRIKKEL JE TEAM!
•	Hoe ervaren klanten onze klantbenadering?
•	Hoe kijken medewerkers en studenten naar
ons vak? Wat vinden zij belangrijk?
•	Hoe bouw je een messcherp team? 4 bloemisten
over de kracht van hun team.
•	Voetbalcoach Foppe de Haan over “je team
op scherp zetten”.

19.30 - 20.30 UUR
DEEL 3: BEKENDMAKING ‘BLOEMIST VAN
HET JAAR 2019’
20.30 UUR
NETWERKBORREL

Fotografie: Soenar Chamid

EEN PRIKKELEND
ONDERNEMERSEVENT
13.30 - 14.00 UUR
INLOOP EN ONTVANGST

14.00 -15.45 UUR
DEEL 1: SCHERPE POSITIONERING,
STERK MERK
•	De eerste STAPpen; bloemisten aan het woord.
•	Alles over de bloemen- en plantenklant door
Fred v/d Hoeven (Royal Flora Holland).
• 3 Ondernemers die nu al prikkelen aan het woord.
• Het vervolg op STAP... een scherpere positionering.
Het VBW Ondernemersevent wordt
mede mogelijk gemaakt door

AANMELDEN

LOCATIE

Het VBW Ondernemersevent wordt
mede mogelijk gemaakt door

'BLOEMIST OP SCHERP'

'BLOEMIST OP SCHERP'

Kom op 5 juni naar Veenendaal. We beloven je een
leuk en prikkelend event! Na afloop ontvang je
bovendien een leuke verrassing, waarmee jij ook
jouw bedrijf kan aanscherpen.

DE BASILIEK
WILTONSTRAAT 56
3905 KW VEENENDAAL

Meld je aan op:

WWW.VBW.NU/ONDERNEMERSEVENT

'Bloemist op Scherp 2019' wordt
mede mogelijk gemaakt door:
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hetgeen wat gecommuniceerd wordt ook in de winkel is terug
te zien." Zelf heeft hij 5000 volgers op Facebook en besteedt er
veel aandacht aan.

Altijd mee doen
Als winnaar van de laatste editie mocht Thomas deze keer
niet mee doen. De volgende verkiezing is hij zeker weer één
van de deelnemers. “Er heerst nog wel eens angst om je
gegevens te verstrekken voor deelname, maar je krijgt er zo veel
voor terug. Openstaan voor verbeterpunten en een bevestiging
krijgen van de dingen die je goed doet, maken je een betere
ondernemer. Daarnaast leven je klanten enorm met je mee en
levert het je veel publiciteit op. Dit oppakken met je hele team
geeft echt een boost aan je zaak. Ik heb er enorm veel van

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

geleerd en wil dus al mijn collegae aansporen om de volgende
keer ook in te schrijven.”

“Het is mooi om te zien hoe
divers de deelnemers zijn”

De 10 finalisten stellen zich voor!
De voorronde voor de ‘Bloemist van het jaar’ verkiezing zit erop. De 10 finalisten van de verkiezing
'Bloemist van het jaar' stellen zich voor:

Quino Damen Bloembinders (Amersfoort)

Bloemist van het jaar 2019

De laatste 50 jaar is Quino Damen Bloembinders een
begrip in de omgeving geworden. “Wij zijn met

De finalisten voor de 'Bloemist van het jaar' verkiezing zijn bekend. Tijdens het VBW-ondernemersevent op 5 juni wordt
de winnaar bekend gemaakt. 10 finalisten strijden nog om deze felbegeerde titel. De finalisten worden bezocht door
een professionele vakjury. Eén van de juryleden is Thomas Vloedgraven, regerend ‘kampioen’ die straks zijn titel gaat
overdragen. We vroegen hem naar zijn ervaringen als jurylid.

zes medewerkers en wij beschikken over enorm veel
kennis en ervaring. Twee medewerkers zijn al meer dan
25 jaar werkzaam bij ons en daar zijn we stiekem heel
erg trots op. Wij doen geen concessies aan de
kwaliteit. We willen aan onze klanten uitsluitend de

Vloedgraven bloemen en wonen

plaats en konden klanten stemmen. In de finaleronde bezoekt

meest bijzondere bloemen, boeketten en bijpassende

Thomas is een jonge ondernemer van 27 jaar, gevestigd in Wijhe.

de vakjury de 10 finalisten. Het bezoek vindt aangekondigd

accessoires verkopen, in combinatie met vakkundig

Hoewel hij niet uit een ‘bloemistgezin’ komt, wist hij al op jonge

plaats. Er wordt o.a. gekeken naar de winkelformule, beleving

leeftijd waar zijn passie lag. Na een aantal jaar in loondienst te

in de winkel en de prestatie.

hebben gewerkt, nam hij de stap om voor zichzelf te beginnen.
Dat hij dit vanaf het begin al serieus nam, bleek wel uit het feit
dat hij na twee jaar zelfstandig ondernemer te zijn in 2015 de
titel ‘Bloemist van het jaar’ in de wacht sleepte.

'Openstaan voor verbeterpunten,
maakt je een betere ondernemer.'

Loek Natuurlijk (Reuver)
Loek Natuurlijk is gevestigd in Reuver. De winkel staat voor

advies over styling en verzorging. Als wij winnen gaan
wij dit groots vieren met onze medewerkers en klanten.
Het zou een bekroning zijn op het 50-jarig bestaan!"

creativiteit, geur en kleur. De natuurlijke ‘look and feel’ voeren
de boventoon. Loek heeft drie medewerkers in dienst. “Wij
onderscheiden ons in presentatie, persoonlijkheid, creativiteit,
product en vooral passie in ons vak. De gehele winkel en entree
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Jureren

Jurybezoek

is één en al op z’n Loeks natuurlijk… kleurrijk met veel gevoel

Als winnaar van de 'Bloemist van het jaar' verkiezing neem je

Thomas richt zich daarbij vooral op de plannen voor de

voor smaak en warmte. De sfeer van buiten vertelt wat en hoe wij

deel in de vakjury bij een volgende ronde. Thomas vervult deze

toekomst. Ondernemers moeten mee veranderen met de nieuwe

binnen zijn! Juist door onze ambassadeurs en warme volgers zijn

rol vol enthousiasme. “Het is mooi om te zien hoe divers de

trends en veranderende consument. "Ik kijk o.a. naar de uitingen

wij geworden tot wat wij nu zijn… één en al passie! Als wij winnen

deelnemers zijn. Iedere ondernemer heeft weer een eigen

op social media en online communicatie en toets of dat aansluit

dan bouwen wij, samen met onze medewerkers, een feestje

stijl, visie en formule. Bij de voorronde werd gekeken naar de

bij de beleving in de winkel. Daarbij kijk ik naar hoe er wordt

waar iedereen van mee mag genieten. De vlag zal hoog worden

motivatie van de ondernemer, vond een mysteryshopperbezoek

gecommuniceerd, of er mooie beelden worden gebruikt en of

uitgestoken en de champagne zal rijkelijk vloeien.”

Bloemist

| Bloemist
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Miranda's Bloemensalon (Heeswijk-Dinther)

Nadia Bijzonder Bloemen (Oss)

De Bloemenvink (Leidschendam)

De winkel van Nadia is in Oss gevestigd. Hier maakt zij dagelijks

Deze prachtige winkel is gevestigd te Leidschendam. In de

prachtige creaties, samen met haar medewerkster Elle Brans.

Bloemenvink werken Judith en Bart Ebbens samen met zes

“In onze bloemenwinkel wordt gewerkt met enthousiasme,

medewerkers aan de mooiste creaties. “Wij onderscheiden ons

passie, creativiteit en vakmanschap. Wij hebben een voorliefde

door het leveren van maatwerk, dus geen standaardproducten

voor bloemen van het seizoen en bijzondere materialen. Dit

maar net iets anders. We proberen de klant iedere dag weer blij

vertaalt zich in ons dagelijks vers, bijzonder assortiment

te verrassen. ‘NEE’ bestaat bij ons niet, we denken altijd mee in

bloemen en planten. Ook vind je bij ons uniek glas- en

oplossingen. Wat er niet is bestellen we en ook levering buiten de

aardewerk. Wij verrassen iedere keer weer met nieuwe ideeën

reguliere momenten is mogelijk. Als wij ‘Bloemist van het jaar’

en met een net iets andere bloemenkeuze. Wij adviseren graag

worden, gaan we heel hard juichen. Samen met onze klanten die

bij de aankleding van interieur of bedrijfsruimte, ook op locatie.

zo meeleven, gaan we er een echt bloemenfeest van maken.”

Gevestigd te Heeswijk-Dinther. Het bedrijf wordt samen

We denken met de klant mee

met zes medewerkers gerund. Miranda’s Bloemensalon

om voor het mooiste boeket

is 365 dagen per jaar geopend van 8.00 tot 20.00 uur.

of cadeau te zorgen. Als we

Bloem Beleving (Didam)

“Wij hebben een zeer breed en diep assortiment bloemen

winnen gaan we letterlijk

Kitty en Igor Beursken zijn de trotse eigenaars en samen

en planten, boeketten en plantenbakjes. Wij zijn een

en figuurlijk de bloemetjes

met hun medewerker runnen zij de winkel in Didam.

echte bloemenwinkel met relatief weinig bij-artikelen.

buiten zetten. De titel van

“Wij onderscheiden ons in ons assortiment, service en

Service staat bij ons hoog in het vaandel en de klant

‘Bloemist van het jaar’ zou

aandacht voor de klant. Daarbij bieden wij, naast een

is bij ons nog echt koning. Als we winnen gaan we

een kroon op ons werk zijn

groot assortiment snijbloemen, groene woonplanten

natuurlijk een feestje bouwen met onze medewerkers,

en een goede stap om verder

die passen in een hedendaags industrieel interieur,

want we hebben het sowieso als team gepresteerd.

te groeien."

aansluitend met woonaccessoires, verlichting en klein

Uiteraard delen we de feestelijkheden ook met onze

meubelen. Wij proberen de winkel zo te stylen dat de

klanten in de winkel, iets lekkers, iets weggeven en

klant ziet, hoe hij/zij de vertaling naar haar/zijn eigen

leuke aanbiedingen. We gaan dan ook vol aan de slag

interieur kan maken. Als we winnen, gaan we met elkaar

Bloemisterij ’t Bluumke (Gemert/De Mortel)

met social media en zullen iedereen laten weten dat we

een enorm groot feest bouwen! Daarna gaan we het

De winkel van Tom Siebers is gevestigd in Gemert/De

‘Bloemist van het jaar’ zijn geworden.”

enorm aan de grote klok hangen in de wijde omgeving.”

Mortel waar hij samen met acht medewerkers zijn winkel
runt. “Wij voeren een groot assortiment, waarvoor we
maar liefst 1000 m2 tot onze beschikking hebben. We

Machiel Bekker Bloem en Interieur (Tiel)

richten ons volledig op bloemen en bloemdecoraties. Wij

Machiel Bekker is gevestigd in Tiel. Er zijn drie medewerkers in

willen absoluut geen tuincentrum zijn of worden. Je kunt

dienst en daarnaast helpt de moeder van Machiel ook nog in de

bij ons terecht voor een bos bloemen, maar ook voor de

winkel mee. “Wij hebben een heel ‘eigen’ winkel waarmee we ons

complete aankleding van feesten en evenementen. Service

onderscheiden. We proberen een merk/begrip van onze winkel te

in de ruimste zin van het woord staat bij ons voorop. We

maken en dragen dat ook op die manier uit. Als wij ‘Bloemist van

halen alles uit de kast om de klant tevreden te stellen en

het jaar’ worden, gaan we dit samen met de medewerkers, maar

denken mee in oplossingen! De finaleplaats werkt super

zeker ook onze klanten groots vieren!”

motiverend voor mij en mijn medewerkers, dus als we

Bloem Diezijn (Schagen)

winnen gaan we die enorm bedanken en vieren dat we dit

“Wij zijn Jannie van Huizen en Nicole Rodenburg; de

bereikt hebben. We gaan er alles uithalen wat erin zit met

meiden van Bloem Diezijn. Wij zijn in totaal met zes

veel promotionele activiteiten, zowel online als offline. Onze

medewerkers (inclusief bezorgers en stagiaires). Wij

naam ’t Bluumke gaan we veranderen met een nieuwe

onderscheiden ons door goede kwaliteitsproducten, mooie

BLOEM& (Schagen)

boeketten en bloemwerk die met de tijd mee gaan en wij

De winkel is gevestigd te Schagen. Naast de twee vennoten

zijn super klantvriendelijk. Daarbij zijn wij druk bezig om

Maureen en Bodine werken er een zaterdaghulp en twee top

ons in te zetten voor een duurzaam beleid.” Als wij de

stagiaires in de winkel. “Wij zijn twee hele jonge meiden, die met

verkiezing gaan winnen dan zullen wij in ieder geval alle

onze eigentijdse visie, missie en creativiteit een brede doelgroep

door de jury gegeven tips gaan oppakken. Natuurlijk zullen

aanspreken. Service, unieke producten en klantgerichtheid staan

wij ook een feestje vieren, maar wij denken dat wij daarna

bij ons hoog in het vaandel. Als we ‘Bloemist van het jaar’ worden,

het gewone bloemenleven weer gaan oppakken met onze

gaan we dat natuurlijk groots vieren met heel veel taart, wijn

doelen scherp voor ogen.”

en ballonnen. Natuurlijk doen we dat samen met onze trouwe

bijpassende huisstijl om klaar te zijn voor de toekomst en
dit zou een geweldig moment zijn om dat aan te kondigen.”

klanten en fans om ze te bedanken.”
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DC AutomatiseringsGroep
Al meer dan 30 jaar een begrip in de branche
Kassasysteem
Een ander maatwerkproduct is de door ons ontwikkelde ‘DC
Kassa’, die bloemisten veel voordeel en bedrijfsinzicht oplevert.
Met DC Kassa.Net software regel je op een eenvoudige manier je
totale afrekenadministratie. Het is mogelijk om op ieder moment
een overzicht te maken van je dag-, week-, maand- of jaaromzet.
Zo krijg je een helder inzicht in je omzetten en gemiddelde prijs
per product, zodat je heel snel kan bijsturen. Het DC Kassa.Net
systeem kan gekoppeld worden aan ons revolutionaire DC Bloem
Online (CLOUD) systeem, zodat kassa-aanslagen op rekening
direct in het ordersysteem verwerkt worden en verzamelfacturen
automatisch geproduceerd worden.

'We weten precies waar
en hoe we je veel werk uit
handen kunnen nemen.'
DC Bloem Online is de nieuwste ontwikkeling op

Tips voor het
aannemen van nieuwe
medewerkers
“Goede medewerkers zijn schaars. Des te belangrijker
om de selectieprocedure zorgvuldig te doorlopen”, stelt
Philip Vijfhuize van Vijfhuize Sales & Business Support.
Hieronder een aantal belangrijke aandachtspunten bij
het aannemen van nieuwe mensen:

om te onderzoeken of het van beide kanten goed werkt.
Bij een arbeidsovereenkomst voor 7 maanden kun je één
maand proeftijd afspreken. Verlengen kan daarna nog twee
keer binnen de termijn van 2 jaar;
•	Maak binnen je bedrijf gebruik van een huishoudelijk

automatiseringsgebied. Je hebt geen software meer op je
systeem, maar alles draait op internet. Je klanten kunnen

•	Start met een tijdelijk dienstverband. Je hebt dan de tijd

•	Ga op zoek naar de juiste kandidaat. Stel een helder

reglement. Hier kun je alle afspraken beschrijven die binnen

zelf online hun bestellingen plaatsen via de ingebouwde Mini

profiel op naar wie je zoekt en ga je daarna oriënteren.

jouw bedrijf gelden (ziekmelding, afrekenen eigen gebruik,

Webshop of met bijvoorbeeld de VBW Online webshop.

Voor beschikbare mensen kan je o.a. kijken op de

re-integratie, persoonlijke verzorging, pauzes, gebruik mobiele

vacaturebank van VBW (werkenbijdebloemist.nl);

telefoon, roken etc.). Zorg dat je (nieuwe) medewerkers tekenen

Al meer dan 30 jaar is DC AutomatiseringsGroep de
automatiseringsspecialist binnen de bloemenbranche.
Grondlegger Peter Tromp van het bedrijf heeft zelf een
achtergrond als bloemist en heeft zich ingezet voor het
ontwikkelen van software vanuit deze ‘bloemistenoptiek’.
We weten precies waar en hoe we je veel werk uit
handen kunnen nemen.

• Vraag een sollicitant om een CV (Curriculum Vitae). Dat geeft

voor ontvangst en het feit dat ze bekend zijn met de inhoud.

vaak een goed inzicht in de achtergrond en ervaring. Ook blijkt
daar snel uit of iemand een ‘jobhopper’ is of dat je hem of haar
voor langere tijd aan je kunt binden;
•	Check een aantal referenties. Bel een vorige werkgever om

Heb jij vragen over het werven en aannemen van

te vragen naar de ervaringen. Dit kun je ook al doen voordat je

personeel? Neem dan contact op met Philip Vijfhuize of

iemand uitnodigt op gesprek;

met VBW, 0318 – 527 568 (keuze 6) of info@vbw.nu.

•	Stel een goede arbeidsovereenkomst op. Conceptovereen

DC Lintenprinter Pro

komsten zijn via de website VBW verkrijgbaar. Laat nooit

Op basis van deze ervaring hebben we ‘DC Lintenprinter Pro’

iemand starten met werken voordat er een getekende

ontwikkeld. Met deze printer heb je binnen enkele seconden
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overeenkomst is. Doe je dat wel, dan is iemand direct in

een perfect bedrukt lint van kwalitatief uitzonderlijk hoog

Wij weten als geen ander hoe belangrijk efficiëntie in

niveau. Naast de DC Lintenprinter bieden we een uitgebreide

een bedrijf is. Wij ondersteunen je dan ook professioneel

kleurcollectie aan: DC Exclusive linten. Vanwege haar superieure

en met enthousiasme. Onze helpdesk is daarom niet

Hanteer deze ook. Plaats iemand in de juiste loonschaal

kwaliteiten en eigenschappen is het DC Exclusief Lint met

alleen overdag bereikbaar, maar ook `s avonds en op

en zet alle overige afspraken duidelijk op papier in de

voorsprong de beste én meest verantwoorde keuze voor je

zaterdag kun je bij ons terecht.

arbeidsovereenkomst;

lintenprinter. Het is als enige gecertificeerd met de ‘Oeko-Tex

vaste dienst;
•	De CAO is altijd van toepassing binnen de branche.

•	Eenzijdig wijzigingsbeding. Als er belangrijke redenen zijn

Standard’ certificering. Dankzij deze certificering is het DC

voor een werkgever om een verandering door te voeren in de

Exclusief Lint het meest duurzame en milieuvriendelijkste lint

arbeidsovereenkomst, kan dit alleen wanneer dat vooraf

dat je je klanten kunt adviseren.

ook duidelijk is omschreven in de arbeidsovereenkomst;

Bloemist
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Lobby loont

Marco Maasse is namens
VBW druk met lobbyen

Verbetering bestaande wetgeving
VBW participeert bij een door het ministerie van Economische
Zaken (EZK) ingestelde ‘Strategische commissie voor betere
regelgeving bedrijven’. Deze commissie toetst bestaande
wetgeving op ondernemersvriendelijkheid en bruikbaarheid.
Deze toetsing wordt gedaan door (voornamelijk) ondernemers
uit de praktijk vanuit verschillende branches. Hiermee worden
knelpunten zo veel mogelijk weggenomen en een oplossing
gezocht voor conflicterende wetgeving. Een eerste advies is

”Nieuwe locatie biedt
nieuwe kansen”
Bloemisterij Schepers uit Zevenaar gaat verhuizen.
Eigenaar Roel Schepers geeft inzicht in het proces.

opgeleverd over het thema Risico-inventarisatie & - Evaluatie
(RI&E). Het moet voor ondernemers gemakkelijker worden om
een passende RI&E te maken en verbetermaatregelen toe te
passen. De RI&E moet vooral digitaal te maken zijn en bij voorkeur

te vereenvoudigen. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe

het karakter hebben van een branche-RI&E. VBW heeft op grond

(eenvoudigere) afspraken rondom bedrijfshulpverlening.

hiervan haar Branche-RI&E onlangs aangepast en verbeterd.

VBW heeft meegeholpen een eenvoudige digitale tool te
ontwikkelen (Help 123), waarmee wordt voldaan aan de

Betere nieuwe wetgeving via MKB-toets

wetgeving. Ook loondoorbetaling bij ziekte is aan banden gelegd.

om de tafel om deze nieuwe kansen te bespreken. Er was een

In plaats van achteraf veel energie te moeten steken in het

nieuwe locatie op het oog en via VBW werd een marktanalyse

aanpassen van bestaande wetgeving, is het efficiënter om vooraf

Het nieuwe programma richt zich onder andere op:

opgesteld om de potentiële klanten in beeld te brengen.

al input te geven op plannen van de overheid. Ook hier zit VBW

• Verplichting van aanstellen Arbodienst

Huidige situatie

Daarnaast moest er natuurlijk worden nagedacht over zaken zoals

aan tafel om samen met andere branches nog een MKB-toets

• Oplossen van arbeidsconflicten

Roel Schepers beschikt op dit moment over een oppervlakte

ondernemingsvorm, haalbaarheid, kleurstelling en inrichting.

te doen. Goed voorbeeld hiervan is de discussie rondom de

• Re-integratieverplichtingen van kleine bedrijven

van ongeveer 1000m op een afgelegen gebied in Zevenaar.

winkeltijdenwet. VBW zet hierbij in op eerlijke afspraken rondom

• De RI&E (Risico-inventarisatie & - Evaluatie)

Een familiebedrijf dat door de derde generatie wordt geleid.

Nieuwe locatie

rechten en plichten van kleine MKB-bedrijven, zowel op gebied

• Transitievergoeding winkelpersoneel

Van oudsher werd in de grote kas bij het bedrijf veel perkgoed

De nieuwe locatie van zijn winkel wordt aanzienlijk kleiner.

van ‘open mogen zijn’ en ‘niet open willen zijn’.

•	Subsidie op praktijkleren: kosten wegen niet op tegen de

gekweekt, maar dat werd de laatste jaren steeds minder

Bloemisterij Schepers gaat zich net buiten de ring van het dorp

rendabel. Tegelijkertijd specialiseerde Roel zich steeds meer op

vestigen, waar volop (gratis) parkeermogelijkheden zijn. De

Actieprogramma maatwerk aanpak

• Naleving nieuwe AVG-wetgeving, voor kleine bedrijven

het gebied van snijbloemen, rouwwerk en levering aan bedrijven.

doelgroep waar zij zich op gaan richten zal ‘midden tot hoog

Zoals aangegeven zijn veel regels opgesteld met als richtlijn,

• Aanbestedingen voor de kleinere MKB-bedrijven

Roel wilde vooral geen tuincentrum zijn of worden. Ook omdat

segment’ zijn met een ruim aanbod exclusieve planten. Bij de

de grotere bedrijven. Het gaat dan vooral om de regeldruk,

in Zevenaar al een grote Groenrijk zat, ging Roel steeds

nieuwe inrichting zal ook rekening gehouden worden met het

administratieve lasten en tegenstrijdige regelgeving. VBW

Zo maar een greep uit de lobbypunten waar we ons de komende

nadrukkelijker op zoek naar onderscheidend vermogen.

thema duurzaamheid en online verkoop.

probeert de regelgeving te verminderen en in ieder geval

tijd op gaan richten.

Bijzonder was het dan ook dat vanuit Groenrijk de vraag bij

Roel heeft er zin in! De opening zal rond het uitkomen van dit

Roel kwam om zijn bedrijf over te nemen. Het ging daarbij niet

blad zijn. Foto’s van de nieuwe locatie zijn te bekijken op de

direct om de locatie of het bedrijf zelf, maar om de toegestane

website en Facebookpagina van Bloemisterij Schepers. Wil jij ook

vierkante meters glasbouw die zijn toegestaan binnen Zevenaar.

een objectief advies of een scan laten maken van jouw klanten-

2

vergoeding die hiervoor staat

potentieel? Neem dan contact op met VBW. Er is veel mogelijk!

'VBW stelde een marktanalyse
op om de potentiële klanten in
beeld te brengen.'
Nieuwe kansen
Hoewel het een besluit met de nodige emoties was, zag Roel
snel de nieuwe kansen die deze verandering teweegbracht.
Relatiebeheerder van VBW, Sanne Bruil, ging samen met Roel

12
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”We konden direct met praktische
verbeterpunten aan de slag”
Nog steeds weten VBW-leden dankzij STAP betere
bedrijfsresultaten te behalen. Graag delen we ervaringen
van collega’s die ermee aan de slag zijn gegaan.
Marcel Stolk is een mooi voorbeeld hiervan.

MARKTANALYSE

Roosenschoon Bloembinders

KLANTANALYSE

BEDRIJFSANALYSE

MARKTANALYSE

KLANTA

Goede toekomst

te creëren, zodat we kunnen laten zien wat we doen en erover

“Afgelopen jaar was voor ons een goed jaar. We hebben veel

vertellen. Ik pak de resultaten van STAP er regelmatig nog even

geleerd met betrekking tot het ondernemerschap en plukken

bij om iets na te kijken of om doelen naar boven bij te stellen.

daar nu de vruchten van. De omzet stijgt nog steeds en steeds

Mijn collega’s adviseer ik om ook aan STAP deel te nemen!

meer mensen weten ons te vinden."

Wij zijn erg blij dat we deze STAP hebben genomen. Het geeft
een duidelijk beeld waar je staat en kunt er dan helemaal je

Marcel Stolk en zijn vrouw Daniëlle runnen samen Roosenschoon

'Ik pak de resultaten van STAP er
regelmatig nog even bij om iets
na te kijken of om doelen naar
boven bij te stellen.'

Bloembinders in Rotterdam. Tijdens een gesprek met VBWrelatiebeheerder Niek Wisse werd Marcel gewezen op STAP. “Ik
werd uitgenodigd om deel te gaan nemen, omdat dit mij een goed
inzicht zou geven in de winkel. Ik heb er eigenlijk niet over na
hoeven denken, en meteen ja gezegd. We hebben de winkel 2 jaar
geleden overgenomen en om dan inzicht in je winkel te krijgen,
waarbij ook de omgeving in kaart wordt gebracht is natuurlijk

eigen weg in vinden.”

Ondernemen is de juiste STAP zetten
STAP is het ondersteuningsprogramma van VBW dat je
helpt bij de groei naar een beter rendement. Deelname

super. We waren ons wel al bewust van een aantal knelpunten,

Onze klanten kijken niet zozeer naar de prijs, maar meer naar

"Voor 2019 hebben we verschillende doelen gesteld. We willen

ook was er veel achterstallig onderhoud in en aan het pand.”

kwaliteit en service. Dit kwam onder andere naar voren uit de

een frisse uitstraling neerzetten met een nieuw logo en door

omgevingsscan, wat ook onderdeel is van STAP. Het is goed om

flyers te verspreiden. Ook gaan we de verlichting aanpassen

Open kaart

te weten welke doelgroepen er zijn en waar het potentieel

en krijgen we LED verlichting in de winkel. We gaan de

Om mee te kunnen doen wordt er inzage in je bedrijfsvoering

zit, zodat je daar beter op in kunt spelen.”

mogelijkheden bekijken om een binderijgedeelte in de winkel

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

STRATEGISCHE ANALYSE & PLAN

gevraagd. De jaarcijfers moeten worden ingediend over de
afgelopen 3 jaar. Voor Marcel was dit geen enkel probleem.

MARKTANALYSE

KLANTANALYSE

BEDRIJFSANALYSE

“Het bleek al snel dat de personeelskosten uit de pas liepen en
mijn huur aan de hoge kant was. We zitten midden in de stad
op een unieke hoek en hebben veel vierkante meters. Bij de
overname van de winkel zaten ook twee personeelsleden.”

'Het eerste jaar hadden we als
doel een groei van 10 klanten per
week. Dat doel hebben gehaald!'
STAPPEN zetten
“Nadat we de uitslagen van STAP binnen hadden gekregen,
konden we direct op een aantal punten actie ondernemen en
hebben we onze doelstellingen voor de toekomst bepaald. Het
eerste jaar hadden we als doel een groei van 10 klanten per week.
Dat doel hebben gehaald! De winkel bestaat sinds 1924 op de
huidige plek. Ons klantenbestand was nogal vergrijsd; er vielen
dus ook klanten af. Om een nieuwe doelgroep aan te boren hebben
we gefaseerd veranderingen doorgevoerd. Klanten die even niet in
de winkel waren geweest merkten de veranderingen wel meteen
op. We spelen meer in op trends en ontwikkelingen. STAP heeft
hiervoor handvatten geboden waar we erg blij mee zijn.

14
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"Bij Flow Accountants hadden
we direct een goed gevoel"
Francesco de Haan en Jolien Bettonviel van Flow Accountants

Korte lijnen
Het contact verloopt uitstekend en is zeer laagdrempelig.
“Geen vraag is te gek. Deze kan ik zelfs via de app sturen en
krijg dan meteen een antwoord. Flow Accountants werkt heel
erg klantgericht en komt met duidelijke en praktische adviezen,
zodat ik meteen weer verder kan. De diensten die wij afnemen
zijn: controle over en ondersteuning bij de boekhouding,
de Btw-aangifte en het opstellen van de jaarrekening.”

'Geen vraag is te gek. Deze kan
ik zelfs via de app sturen en krijg
dan meteen een antwoord.'

“Een rijdend visitekaartje”
Peter Duivenvoorden en zijn vrouw Christa zijn trotse
eigenaars van Bloemenhuis Duivenvoorden in Wassenaar
(www.duivenvoorden.nl). Transport is ook hier een
belangrijk onderdeel binnen de bedrijfsvoering.

Het was een win-winsituatie. We bleven zorgeloos en

van zaken en de korte lijnen maken het voor ondernemers een

Korting

De bestelbus die we nu rijden is de korte maar hoge

uitstekende partner!”

“Drie jaar geleden hebben wij onze eerste Renault Master

uitvoering, zodat deze niet te veel uitsteekt in de straat en

aangeschaft en altijd zonder problemen heerlijk mee gereden.

geen parkeerproblemen geeft in ons dorp. De bestelbus is

Wil jij ook meer informatie over de diensten van

Via een flyer kregen we eind 2018 een nieuwe aanbieding voor

heerlijk hoog zodat we bijvoorbeeld de karren rechtop kunnen

Flow Accountants? Kijk dan op www.vbw.nu

een nieuwe Renault Master. Ik nam daarop contact op met onze

vervoeren. Met de prachtige belettering is het een rijdend

of flowaccountants.nl

dealer Auto Haag Zeeuw Delfgauw en werd heel netjes geholpen.

visitekaartje op de weg.”

Advies
“Een goede boekhouder ‘kost’ in eerste instantie geld, maar het
levert je uiteindelijk veel meer op. De samenwerking met Flow

nieuw rijden met alle garanties, de nieuwe modellen zijn
weer energiezuiniger en milieuvriendelijker tegen lagere
maandelijkse kosten.

Accountants ervaar ik als bijzonder fijn. Ze hebben veel kennis

Flow Accountants en VBW werken al jaren samen met
als doel de bloemist te ondersteunen bij het verbeteren
van zijn rendement. We vroegen Bloem Beleving Didam
naar de ervaringen.

Er werd meteen meegedacht en de verkoper attendeerde ons op

Bloem Beleving Didam

de extra VBW-korting bovenop de aangeboden korting. Hierover

Tot slot spreekt Peter het vertrouwen uit dat ze hem de komende

Kitty en Igor Beursken zijn trotse eigenaars van een prachtige

hadden we al het nodige gelezen in de vakbladen maar hij bood

tijd niet veel zullen zien bij Auto Haag Zeeuw. Hij gaat ervan uit

speciaalzaak in Didam: ‘Bloem Beleving’. Ze zitten al ruim

het ons zonder te vragen aan.”

dat ook deze bestelbus weer zorgeloos “z’n kilometertjes rijdt.”

15 jaar, met liefde en passie, in het vak en hebben onlangs
de stap naar het zelfstandig ondernemerschap gezet. Ze zijn
zeer creatief, hebben gevoel voor sfeer en styling en leveren
alleen kwalitatief mooie producten tegen een eerlijke prijs.
Op de huidige locatie zitten ze pas zeven maanden. Kitty: “We
maken sinds een half jaar gebruik van de diensten van Flow

'Onze branche vraagt om
maatwerk bij de inrichting
van een bedrijfsauto.'

enorm geholpen. Ik wist zelf niet heel veel van boekhouden en

Maatwerk

was dus op zoek naar professionele ondersteuning. We hebben

“Onze branche vraagt om maatwerk bij de inrichting van een

in eerste instantie met meerdere accountants contact gehad. Via

bedrijfsauto. Bij de prijs was een laadvloer en een ‘lat om

VBW kwam ik in contact met Flow Accountants en daar hadden

lat–betimmering’ inbegrepen en op de extra’s kregen we dezelfde

we direct een goed gevoel bij. Het grote voordeel is dat dit echte

korting. Toen hij ons vertelde dat we de bestelbus ook nog tegen 0%

branchespecialisten zijn met kennis over ons soort winkels.“

met een financial lease konden aanschaffen waren we al snel om.

Bloemist

VBW-leden ontvangen tot 26% korting op hun nieuwe
Renault. Kijk voor de details op vbw.nu/renault of

Accountants. In de opstartfase van onze winkel hebben ze ons

16

Renault ledenvoordeel

neem contact op de dealer bij jou in de buurt.
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Regio’s gaan voor
‘Fashionable X-mas’
Dit najaar vinden de eerste regio-events ‘nieuwe stijl’
plaats. In vier regio’s zal een Kerstinspiratie-event
worden georganiseerd met als thema ‘Fashionable
X-mas’. Oftewel de verbinding tussen Kerst, wonen,
mode en bloemen!

Let op:

Personeel

Vakmanschap

Wijziging minimumloon per 1 juli
De overheid verlaagt opnieuw de leeftijd
waarop het volledig wettelijk minimumloon
gaat gelden, naar 21 jaar.

Naast gezelligheid en demonstraties in een aansprekende

Op dit moment verdienen 21-jarige werknemers 85% van het

omgeving, vinden ook de voorrondes plaats van het NK

wettelijk minimumloon. Vanaf 1 juli 2019 zullen zij 100% van

Junioren, de VBW Flowercup en de VBW Studentencup.

het wettelijk minimumloon gaan verdienen. Voor de 22-jarige

De regio-events vinden plaats in oktober of november.

werknemers geldt dat al vanaf 1 juli 2017. Daarnaast gaat vanaf

Nadere info en de officiële uitnodiging volgen...

1 juli ook voor de 18-, 19- en 20-jarigen het vaste percentage
van het wettelijk minimumloon omhoog. Voor de 15-, 16- en
17-jarigen blijft dit percentage gelijk.

Graag stellen we de nieuwe regioteams alvast aan je voor:

Leeftijd

sinds 1 juli 2017

vanaf 1 juli 2019

23 jaar en ouder

100%

100%

22 jaar

100%

100%

Vakkennis, creativiteit, sfeer en

21 jaar

85%

100%

• Annetta Veldhuizen

ontmoeting staan bij ons centraal.

20 jaar

70%

80%

• Marco Pruisscher

Met elkaar ons mooie vak in de

19 jaar

55%

60%

• Hans Zijlst

schijnwerpers zetten om de verbinding

18 jaar

47,5%

50%

te leggen tussen alle partijen binnen de

17 jaar

39,5%

39,5%

bloemenwereld. Tot in oktober 2019!

16 jaar

34,5%

34,5%

15 jaar

30%

30%

Noord

Oost

Erika en Miranda: Een ijzersterk duo

• Miranda ter Voorde

dat zich vol passie al vele jaren met hart

CAO-lonen

• Erika Oldenhof

en ziel en een hart vol bloemen inzet

De CAO-loontabellen voor 21-jarigen worden per 1 juli 2019

om in regio Oost Nederland prachtige

gelijkgesteld aan die van de leeftijd van 22 jaar.

inspirerende evenementen voor

Compensatie voor werkgevers

vakgenoten te organiseren!

Door de verhoging van het minimumjeugdloon moeten werkgevers
meer loon gaan betalen voor 18- tot en met 21-jarigen. Dit kan
voor sommigen leiden tot een aanzienlijke stijging van loonkosten.

Zuid/oost

Ons team staat voor: inspiratie,

De overheid komt werkgevers hierin wederom tegemoet:

• Marion Lemmen

motivatie, professionaliteit met de

•	Voor de 21-jarige werknemers die meer dan 1248 uur per

• Liny Nelissen

gezellige sfeer van het zuiden.

kalenderjaar werken (>24 uur per week) kunnen werkgevers een

• Johan Martens

deel van de loonkostenstijging terugkrijgen. Hiervoor bestaat de
compensatieregeling Lage-inkomensvoordeel (LIV). De hoogte
van het lage-inkomensvoordeel (LIV) kan oplopen tot maximaal
€ 2.000,- per werknemer per jaar.

West

Het regioteam West staat voor

• Edwin v/d Hulst

interactieve vakevenementen waarin

• Syl Meijer

we het sociale aspect hoog in het

• Eric Pannenborg

vaandel hebben staan.

De regionale vakevents worden
mede mogelijk gemaakt door:

18

•	Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar kunnen

Bloemist

werkgevers een deel van de loonkostenstijging terugkrijgen

Vanaf 1 juli 2019 zullen
21-jarige werknemers 100%
van het wettelijk minimumloon gaan verdienen

via de compensatieregeling ‘Tegemoetkoming verhoging
minimumjeugdloon’ (jeugd-LIV).

Tot slot
Houd er verder rekening mee dat per 1 juli 2019 de minimumlonen
stijgen. Bekijk de aangepaste salaristabellen op onze website of neem
contact op met de CAO-Helpdesk, telefoon 0318 - 527 568; keuze 1).
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Dienstverlening uitgelicht

Nieuwe
dienst
van VBW!

VBW Video

Simpel en snel je eigen
(bedrijfs)video's maken

Bedrijfscoaching
geeft inzicht
Als ondernemer zijn we allemaal enorm druk. Naast je passie voor de producten en je klant zijn er nog een heleboel
andere zaken waar je je als ondernemer mee bezig moet houden. Het kan dan gebeuren dat je op een gegeven moment
het overzicht kwijtraakt. Dit kan leiden tot een verkeerde balans tussen werk en privé. Maar hoe kom je uit zo’n vicieuze
cirkel? Het inschakelen van een coach kan uitkomst bieden.
Vertrouwensrelatie
VBW Coaching wordt verzorgd door DQC (René en Michelle
Raadsheer). René vertelt: “Een coachingstraject kan pas werken
als er een vertrouwensrelatie is opgebouwd. Het is belangrijk
dat de ondernemer zich openstelt. Bij de ene ondernemer gaat
dit snel en de ander heeft meer tijd nodig. Als coach laat ik
ondernemers de dingen zelf ontdekken. Dat doe ik door ze uitleg
te geven over gedragingen van mensen. Ieder mens is tenslotte
uniek. Een coach biedt handvatten en laat dingen inzien. Dit doen
we vaak aan de hand van diverse opdrachten.”

Uit de praktijk
Een bloemiste (die graag anoniem wil blijven) die ervaring heeft

Bewegende beelden spreken meer dan statische
foto’s of stukken tekst. Het wekt de interesse en het is
bewezen dat er op social media meer en langer naar
filmpjes wordt gekeken dan naar foto’s. Mensen vinden
het gewoon leuker om naar een filmpje te kijken.
Via alle social media kanalen is het tegenwoordig op
een laagdrempelige manier mogelijk om je boodschap
over te brengen. Bijkomend voordeel is, dat dit ook nog
tegen lage kosten kan. VBW biedt, samen met Bizzvideo,
ondersteuning op dit vlak. Via VBW Video is een unieke,
gebruiksvriendelijke en betaalbare tool beschikbaar.
Met een paar klikken maak jij je eigen filmpje aan de
hand van verschillende templates.

20

zijn niet op zoek naar spectaculaire aanbiedingen, maar willen

met bedrijfscoaching deelt haar ervaringen. “Mijn bedrijf is

graag nieuwe creaties zien, een nieuwe inrichting van een winkel

behoorlijk gegroeid de afgelopen jaren. Waar ik eerst bezig kon

Door de training ‘Klanthousiasme’ van VBW maakte ik kennis

of een beeld bij de herkomst van de producten (veiling of teler).

zijn met mijn creativiteit en klanten, kwamen er later steeds

met René Raadsheer. Zijn verhaal sprak me meteen aan. Met

Laat je onderscheid en je ambacht zien. Zorg ervoor dat de

meer managementtaken bij. Ik was gewend om tussen mijn

de VBW Waardecheque van destijds kon ik op een makkelijke

sfeer die een video opwekt ook een goede afspiegeling is van de

team te staan, maar uiteindelijk is het noodzakelijk dat er een

en voordelige manier een intake afspraak maken. In eerste

identiteit van je winkel.

bepaalde hiërarchie en structuur is binnen het bedrijf. Op een

instantie was dat eng, maar hij wist al snel tot mij door te

gegeven moment liep ik vast en dat had ook privé zijn weerslag.

dringen en een goede analyse te maken. Inmiddels hebben we

'Een goede video is een visitekaartje voor jouw bedrijf en laat
een professionele indruk achter.'

drie sessies achter de rug en zijn er grote verschillen merkbaar.
Mijn communicatie naar mijn medewerkers is veranderd, meer
gestructureerd en sterk verbeterd. Het leuke is dat ik dit ook van
hen terugkrijg. Mijn balans tussen werk en privé begint weer
terug te komen. Daarnaast geeft het me weer rust in mijn hoofd.
Er zijn nog stappen te maken, maar ik ben op dit moment erg blij

Doe het goed of doe het niet

dat ik dit coachingstraject ben ingegaan. Mijn advies: Blijf er niet

Actueel, meetbaar en effectief

Voor privédoeleinden zijn eenvoudige met je telefoon gemaakte

te lang mee rondlopen, stap over die drempel en ga samen aan

De attentiewaarde van filmpjes zijn goed meetbaar en ligt

filmpjes natuurlijk prima. Je maakt kennissen deelgenoot van

de slag.”

gemiddeld 3 tot 5 keer hoger dan foto’s. Je kunt zien hoe vaak

de dingen die je meemaakt. Bedrijfsmatig is het echter wel een

je filmpje is bekeken en hoe lang men ernaar gekeken heeft.

ander verhaal. We zien daar nog grote verschillen in.

Video’s worden ook veel makkelijker gedeeld dan teksten of

Een goede video is een visitekaartje voor jouw bedrijf en laat

VBW Coaching biedt hulp bij diverse (bedrijfs)

foto’s. Het is belangrijk om vooraf goed te bepalen wat je wilt

een professionele indruk achter bij jouw (potentiële) klanten.

vraagstukken. Er zijn al bundels vanaf € 79/uur

laten zien, waarom en welk effect je ermee hoopt te bereiken.

Zorg ervoor dat een bedrijfsmatige video niet langer dan

beschikbaar. Bekijk het aanbod op vbw.nu/coaching.

Een video op social media moet opvallen en mag zeker niet te

25 seconden duurt. Wil jij ook aan de slag met video’s in jouw

lang zijn. De term: ‘don’t sell but tell’ is van belang. Mensen

communicatie, neem dan een kijkje op vbw.nu/video.

Bloemist
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Eindelijk een betaalbare
AOV-verzekering!

AOV
Collectief

Wel eens gehoord van een arbeidsongeschiktheids
collectief? Kort samengevat is dat een arbeids
ongeschiktheidsverzekering (AOV) met uitstekende
voorwaarden tegen een aantrekkelijke premie, onderling
geregeld via een collectief. Onlangs heeft VBW samen
met VBW Risk zo’n AOV Collectief opgezet. Het VBW AOV
Collectief behoort tot de meest uitgebreide in de markt!
Deelnemen kan alleen als je lid bent van VBW.

van VBW!

Carline Refuge wint Skills Heroes 2019

Hoe werkt het?
In de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid draag je
het risico met elkaar. Na die twee jaar gaat de verzekeraar
over tot het uitbetalen van de uitkering. Met elkaar de
arbeidsongeschiktheid opvangen is voordeliger dan wanneer
de verzekeraar dit risico draagt. De verzekeraar is wel nauw
betrokken. Ook in de eerste twee jaar zorgen zij voor de
medische begeleiding bij arbeidsongeschiktheid.

Spaarpot
Maandelijks stort je een bedrag op een spaarrekening. De hoogte

'Met elkaar de arbeids
ongeschiktheid opvangen is
voordeliger dan wanneer de
verzekeraar dit risico draagt.'

van deze inleg is afhankelijk van het door jou gekozen deelname

'Ik kreeg zelfs een berichtje
van de burgemeester'
Carline Refuge is de nieuwe ‘hero’ in de bloemenbranche.
Zij won de prestigieuze titel tijdens de finale van Skills
Heroes, de vakwedstrijd voor MBO-studenten, op
22 maart jongstleden. Een prestatie van formaat en
misschien wel het begin van een prachtige carrière in
de bloemenbranche. VBW sprak met Carline, die vol
enthousiasme en passie verslag deed van haar ervaringen.

getoetst. De opdrachten waren een tafelversiering (groot en
klein) inclusief toelichtende pitch, een (bruids)boeket, een
krans plus kostprijsberekening en daarnaast nog enkele
verrassingsopdrachten. Niet alleen de creativiteit wordt bekeken,
maar ook de verkoopvaardigheden. Dankzij haar zelfvertrouwen,

niveau. Je kunt op vier verschillende niveaus deelnemen aan het

Zekerheid tot aan je pensioen

AOV Collectief, de te verzekeren bedragen variëren van € 15.000,-

Na twee jaar van arbeidsongeschiktheid houdt de schenking

tot € 30.000,-. Het bedrag dat je stort wordt gereserveerd voor

op. Op dat moment neemt De Amersfoortse Verzekeringen de

het doen van een eventuele schenking. Raak jij of een collega-

uitkering over. De verzekeraar keert bij arbeidsongeschiktheid

Creatief & natuur

bloemist arbeidsongeschikt, dan ontvang je een schenking vanuit

uit totdat je de leeftijd van 68 jaar bereikt. Voor deze zekerheid

Carline is 19 jaar en hoewel niet van huis uit meegekregen,

deze spaarpot. Tijdens je deelname aan het AOV Collectief is de

betaal je premie. Deze premie betaal je naast je inleg voor de

wist ze al vroeg dat haar passie bij bloemen en planten lag en

Het podium

spaarrekening geblokkeerd. Stop je met het AOV Collectief dan

spaarpot. De premie kun je aftrekken van je inkomstenbelasting.

daar hele mooie dingen van maken. Op dit moment volgt ze de

De top drie werd tijdens de prijsuitreiking het podium op

ontvang je het opgebouwde saldo terug. Dus naast dat je verzekerd

Hierdoor betaal je in de meeste gevallen slechts 60% van

MBO opleiding ‘Bloem & Styling’ op het Zone.college in Zwolle.

geroepen. Carline vertelt dat dit al een bijzonder moment voor

bent tegen arbeidsongeschiktheid, bouw je ook spaargeld op.

de premie.

Nadat ze vorig jaar al even had geproefd aan deelname in de

haar was. Het uiteindelijke besef dat ze winnares was gaf een

goede voorbereiding en gestructureerde manier van werken
voltooide Carline alle opdrachten binnen de beschikbare tijd.
De wedstrijd was van een hoog niveau. Drie professionele
juryleden hebben tijdens de finaledagen beoordeeld.

voorronde, schreef ze zich dit jaar goed voorbereid en zeer

onbeschrijflijk gevoel. Wat daarna volgde was een stroom aan

Praktijkvoorbeelden

gemotiveerd weer opnieuw in. In de voorronde ging ze de strijd

felicitaties, interviews en zelfs een persoonlijk bericht van

De eerste praktijkvoorbeelden laten zien dat het VBW AOV

aan met 48 medestudenten van het Zone.college. Opdrachten

de burgemeester. Met het behalen van deze titel zal Carline

collectief een ruime dekking biedt (ruimer dan de meeste AOV’s)

in de voorronde waren het maken van een (Kerst)krans, een

Nederland vertegenwoordigen bij WorldSkills 2019 in Rusland.

tegen een scherpe premie.

boeket met een frame van gips en de verrassingsopdracht.
De eerste twee onderdelen had ze vooraf goed voorbereid en
werden prachtige creaties. De verrassingsopdracht kostte

Nieuwsgierig geworden?
Meer informatie vind je op onze website. Je kunt ook

zweetdruppels, maar ook dat leverde wat moois op.
Carline won de voorronde en werd daarmee finalist,
samen met nog 9 andere kandidaten uit het hele land.

contact opnemen met de adviseurs van VBW Risk.
Bel naar 030 – 284 86 10 of mail naar risk@vbw.nu.

Drie dagen hard werken
De finale van Skills Heroes neemt maar liefst drie dagen
in beslag en daar wordt een breed pakket van het vak

22

Bloemist

| Bloemist

23

EW
N

Smithers-Oasis

Bloemenpracht op het
NuSint
verkrijgbaar
bij uw groothandel!
Pietersplein
Al sinds 1988 is Paul Deckers rond de Pasen te
®
vinden op het Sint Pietersplein in Rome. Paul Deckers
is ‘Florale vormgever’. In eerste instantie is hij
dat in zijn eigen bedrijf in Posterholt in Limburg,
Ideale basis voor bloemwerk, geschikt voor strakkere interieurs
maar door het jaar heen is hij ook erg druk met de
voorbereidingen voor de prachtige bloemenzee Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden
op het Sint Pietersplein voor het jaarlijkse Urbi et
Gietrand die dienst doet als waterreservoir
Orbi. Een fantastische erebaan, maar ook één waar
enorm veel bij komt kijken om het ieder jaar weer
tot in de puntjes te verzorgen. Sinds 2015 is Paul
hoofdarrangeur en heeft hij de leiding over het
gehele project. Paul ontving hier, van Paus Franciscus,
gevuld met oasis en ondergronden overtrokken met
de Pauselijke onderscheiding ‘Bene Merenti’ voor.
kippengaas. Dit biedt uitstekende mogelijkheden om
mooiste decoraties in te maken. Naast het OASIS®
Verkrijgbaar in 2de
maten:
Voorbereiding
ook Floralife van Smithers• Art. Nr. 11-00126 steekschuim
- 25 x 20 x 5,5 speelt
cm
•
Art.
Nr.
11-00127
40
x
25
x
5
cm
Na een lange voorbereiding en een volledig
Oasis een heel belangrijke rol. Het biedt een perfect
uitgewerkt, en goedgekeurd, plan vertrok op
uitgebalanceerde voedingsbodem voor de bloemen
de dinsdag voor Pasen, vanaf de Keukenhof, de
zodat deze tot optimale bloei komen. Als de versiering
karavaan met bloemen, planten, bomen, en alle
klaar is, wordt alles behandeld met Finishing Touch.
overige benodigdheden. Ieder jaar wordt er een
speciale bloem centraal gesteld; dit jaar was dat de
Nederland in de schijnwerpers
Strelitzia
Met dit project zet Paul Deckers en zijn team
® Reginae oftewel de Paradijsvogelbloem.
Naast de vele bloemen en planten zijn ook de
Nederland ieder jaar weer op de kaart als het
producten van Smithers-Oasis van essentieel
bloemenland bij uitstek. Deze visitekaart wordt
Ideale binnen
basis dit
voor
decoratieve
alsook door
rouwwerk
belang
project.
Er wordt toepassingen,
veel gewerkt
meer dan 1 miljard telvisiekijkers over de
®
met OASIS steekschuim in allerlei verschillende
hele wereld gezien wanneer de Paus Nederland
Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden
toepassingen. Zo worden er grote arrangementen
bedankt voor de bloemen. Paul heeft ieder jaar een
persoonlijke ontmoeting met de Paus. Dit jaar heeft
Gietrand die dienst doet als waterreservoir
hij hem gevraagd wat zijn lievelingsbloemen zijn. In
de volgende creatie zullen die zeker een prominente
plaats gaan krijgen op het bordes van de Paus.

OASIS Roma Bowls

© SMITHERS-OASIS COMPANY 2013. All rights reserved.

OASIS Venezia Bowls

Verkrijgbaar in 3 maten:
• Art. Nr. 11-00122 - Ø 20 cm
• Art. Nr. 11-00123 - Ø 25 cm
• Art. Nr. 11-00124 - Ø 30 cm

Smithers-Oasis is al vele jaren sponsor voor dit
prachtige project. Mede dankzij deze bijdrage kan
Paul Deckers, vanaf de dag na Pasen, alweer gaan
beginnen met de voorbereidingen voor volgend jaar.
Paul: ‘Bedankt voor die blumen’!

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

