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Special

Voorwoord

Investeer in vakmanschap

Gratis
toegang

Stilstand is achteruitgang. Ook in onze branche. De klant die nu in je winkel komt heeft andere wensen
dan die van tien jaar geleden. En om ook de komende jaren nieuwe klanten aan je te binden, zal je
steeds moeten nadenken over vernieuwing in o.a. je assortiment en bloemwerk.
Daarom is het belangrijk om niet alleen je ondernemerschap te ontwikkelen, maar ook te investeren
in vakmanschap. Dat kan op 5 en 6 september tijdens Florall Inspiration, hét landelijke vakevent
van VBW. Met onder meer wereldkampioen Alex Choi op het podium, workshops van het VBW
Inspiratieteam, een mini-symposium over de toekomst van het vak en de finale van de Flowercup en het
NK Bloemsierkunst. Je leest er alles over in deze Bloemist.

John Thijert
info@vbw.nu

Florall Inspiration is in mijn ogen een unieke kans om in korte tijd ontzettend veel inspiratie op te
doen. Als ik je een tip mag geven: neem ook je medewerkers mee. Ik ben ervan overtuigd dat het je
teamgevoel een boost zal geven en de creativiteit in je winkel een impuls geeft.
Met vriendelijke groet,
John Thijert, voorzitter VBW

Inhoud
Colofon
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5&6 september
Veenendaal
Florall Inspiration:

Meld
je aan
vbw.nu/
vakevent

Het vakuitje voor
het hele team!

Op 5 en 6 september organiseert VBW een landelijk
vakevent: Florall Inspiration! Het event vindt plaats in
De Basiliek in Veenendaal. Dit event brengt alles op
vakmatig vlak samen: inspiratie, trends, gezelligheid en
is dan ook een must voor iedere (toekomstige) vakman.

Het programma kent een vakdag en een onderwijsdag.
Woensdag 5 september staat in het teken van het vak en
donderdag 6 september is gericht op vakonderwijs. Tijdens
beide dagen is er een aaneenschakeling van hoogtepunten.
Kom ook naar Florall Inspiration en laat je inspireren.
Aanmelden kan nog tot 30 augustus dus wees er snel bij!

Wereldkampioen Alex Choi (Zuid-Korea):

‘Ik heb onwijs veel zin om
Nederland te bezoeken’
Met trots kunnen we melden dat de hoofdact tijdens
Florall Inspiration een demonstratie van wereldkampioen
Alex Choi zal zijn! Alex komt uit Zuid-Korea en heeft
zich in 2015 op het Fleurop/Interflora-kampioenschap
gekroond tot wereldkampioen. VBW vroeg de wereldkampioen hoe hij uitkijkt naar de demo in Veenendaal.

schap was fantastisch. Het was dan ook een droom die uitkwam
toen ik kampioen werd! Ik ben er nog elke dag trots op.

Hoe beschrijf je jouw bloemistenstijl?
Ik breng graag de moderne natuur tot uitdrukking. Met het
ontwerp van bloemarrangementen kun je een bepaald gevoel

Meld
je aan

neerzetten. Niet alleen op basis van het standaardontwerp,
maar ook door de manier waarop je een stuk hebt vormgegeven.
Met bloemen creëer je een complete harmonie die de natuur
herstructureert. Je laat namelijk de mooiste kleuren en vormen
zien en soms zijn deze superieur aan natuurlijke schoonheid.

Hoe raak je zelf geïnspireerd?
Ik denk dat het uiten van mijn creativiteit met bloemen hetzelfde
is als het creëren van een nieuwe driedimensionale werkelijkheid.

Trends herfst en winter

vbw.nu/
vakevent

Romance 3.0

Het heeft me altijd geïnteresseerd om een bepaalde frisheid
in mijn werk naar voren te laten komen, de frisheid van een
perfecte bloem. Door de vorm en kleur wil ik een nieuwe wereld
introduceren waar nog niemand van heeft gehoord.

Wat wil de consument massaal in huis halen dit najaar?
Tijdens het vakevent blikken we vooruit op de stijltrends
van het najaar 2018. We geven daarbij ideeën hoe je deze
in je winkel kan doorvertalen.

Daarnaast zorgt eenvoud voor een comfortabel gevoel.

Hoe is je interesse voor het bloemenvak ontstaan?

Laat je ook inspireren door grote schilders uit de 17e eeuw.
Wat opvalt is dat alles in het interieur dit najaar geïnspireerd

Zet het boeket in een mooie, grote vaas en het resultaat doet

lijkt te zijn op het florale. Van meubelen en stoffering tot

aan als een schildering van een bloemstilleven. Plukboeketten

een grotere verbeeldingskracht gebruiken voor meer dingen.

accessoires. De romantiek uit de 17e eeuw is terug in een

worden voller, rijker en klassieker. Creëer volumineuze

modern jasje, waarbij bloemen en planten overvloedig worden

arrangementen en werk de hoogte in voor een theatraal effect.

met het vak. In die tijd had ik een druk leven en werkte ik als

Wat is je favoriete bloem?

gebruikt. We zien opvallende, rijke kleurencombinaties, grote

sporttrainer. Dat drukke bestaan begon me tegen te staan.

Gloriosa.

bloemvormen en volle boeketten. Maar ook grote (exotische)
planten, zowel bloeiend als groen. Arrangementen lijken op te

creatieve. Toen heb ik besloten om professioneel als bloemist

Kijk je er naar uit om in september Nederland te bezoeken?

gaan in de achtergrond en het dessin (van behang of gordijn)

aan de slag te gaan. Twintig jaar lang heb ik ervaring opgedaan

Ik heb onwijs veel zin om Nederland te bezoeken.

vecht om de aandacht met het echte groenproduct.

in een bloemenwinkel. Terwijl ik nog bezig was om mezelf te

Florall Inspiration wordt een leuk en interessant event.

ontwikkelen, besloot ik mee te doen aan een bloemenwedstrijd.

Ik kijk ernaar uit om veel bloemisten te ontmoeten.

Dit was een gewaagde, leuke en grote uitdaging. Voor mij werd

'De romantiek uit de 17e eeuw is
terug in een modern jasje.'

het de opmaat naar meer. Ik behaalde sindsdien vier keer een

Kun je ons alvast iets vertellen over de arrangementen

tweede plaats en won maar liefst vijftien keer op binnenlandse

die je gaat maken?

en internationale wedstrijden. Maar de mooiste overwinning

Ik wil vooral laten zien hoe je verschillende technieken op diverse

behaalde ik in 2015: winnaar van het WK!

materialen toepast. Daarnaast is het gebruik van ruimtelijke

Herfst- en wintertrends

decoraties een nieuwe trend die ik graag met de bezoekers wil

Hoe je deze trend vertaalt naar je eigen winkel? We zien veel

delen! Hopelijk zie ik jullie op 5 en 6 september in Veenendaal!

frisse en warme trendkleuren, natuurlijke materialen, hoge vazen

'Zet het boeket in een mooie,
grote vaas en het resultaat doet
aan als een schildering.'
Kom kijken
Bloemenbureau Holland, Alflora, De Pook en VBW verzorgen
op Florall Inspiration een praktische trendpresentatie. We laten
zien hoe jij de herfst- en wintertrends kan toepassen in jouw

Sinds ik als bloemist begon, droomde ik er al van om deel te

en prachtig aardewerk. Haal deze herfst je inspiratie direct uit

nemen aan het WK. De hele ervaring van het wereldkampioen-

de natuur: aarde- en grijstinten domineren het kleurenpalet.

Bloemist

gedroogde vruchten en gebruik daarnaast veel rijke materialen.

Zonde, want wanneer we ons meer bewust worden, kunnen we

Hoe drukker ik was, hoe meer ik me aangetrokken voelde tot het
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kleuren: goud, roze, bordeaux en lila. Combineer vers met

Jammer genoeg worden veel inzichten niet gezien en gehoord.

Pas toen ik eind twintig was, kwam ik voor het eerst in aanraking

Hoe voelt dat, om wereldkampioen te zijn?

In de winter genieten we van klassieke schikkingen in sterke

winkel. Kom kijken en laat je inspireren!

De trendpresentaties
worden mede mogelijk
gemaakt door:

| Bloemist
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Programma Florall
Inspiration 2018
Vakdag Woensdag 5 september
15.00 uur	Zaal open om diverse

Finale NK
Bloemsierkunst
Op Florall Inspiration vindt de finale van het NK Bloemsier
kunst plaats. Via de NK-voorrondes in Aalsmeer en
Venlo hebben zich 12 kandidaten geplaatst voor de finale
van het NK Bloemsierkunst. De 12 finalisten zijn:

arrangementen te bekijken en
workshops te volgen
17.00 - 18.00 uur

NK-opdracht 5

17.00 - 20.00 uur

Broodjes en workshops

20.00 - 22.00 uur

Podiumprogramma met als

VBW Flowercup 2018

hoofdact demo van wereld
kampioen Alex Choi
22.00 uur	Prijsuitreiking VBW Flowercup
en prijsuitreiking NK
22.30 uur

Naborrel

Onderwijsdag Donderdag 6 september

Top 3 Aalsmeer:
1) Geertje Stienstra, 2) Aswin Wibowo, 3) Franka Roenhorst

Tijdens Florall Inspiration kan je deelnemen
aan verschillende workshops en zullen er
diverse demonstraties te zien zijn.

09.00 uur	Start programma met
doorlopende workshops
09.30 & 10.30 uur

Doorlopende
workshops en
demonstraties

VBW Studentencup 2018

11.30 uur	Demo Alex Choi
12.30 & 13.30 uur

Tijdens Florall Inspiration organiseert VBW de jaarlijkse
VBW Flowercup. Alle werkstukken zullen op beide dagen
te bekijken zijn. Op woensdag 5 september zal rond
22:00 uur de winnaar bekend gemaakt worden.
De opdracht bestaat dit jaar uit een handgebonden boeket, waar
we een nieuwe twist aan willen geven. De deelnemers mogen
een handgebonden boeket maken waarin de OASIS® Black Ideal
sphere van 20 cm diameter duidelijk zichtbaar verwerkt is. Het
zwarte OASIS® Ideal steekschuim is niet zomaar steekschuim,
maar een unieke accessoire, ontworpen om gezien te worden.
De vorm en kleur van de steekschuim-basis moeten herkenbaar

VBW Studentencup 2018

13.00 - 14.00 uur	Symposium 'Bloemist van
de toekomst'

Op woensdag zijn er demonstraties, op donderdag

blijven en een meerwaarde vormen voor het boeket. In het boeket

demonstraties en workshops. Ze worden verzorgd

moeten minimaal 35 stelen verwerkt worden en het boeket moet

door het VBW Inspiratieteam i.s.m. Esther Weijenberg,

minimaal 5 dagen houdbaar zijn

14.30 uur	Demo Alex Choi

winnares van de Skills-beroepenwedstrijd in 2017

15.45 uur	Feedback aan deelnemers VBW

en 2018. Esther zal later dit jaar Nederland

De inzendingen worden door drie juryleden

vertegenwoordigen bij EuroSkills in Budapest.

beoordeeld, volgens het door Florint vastgestelde

Studentencup 2018
16.30 - 17.00 uur	Prijsuitreiking VBW
Studentencup 2018

Top 3 Venlo:
1) Hanneke Frankema, 2) Kristel van Dijk, 3) Tom Siebers

eigentijdse boeketten en bloemarrangementen.
Hoogste overall score:

Kom ook naar Florall Inspiration. De toegang voor jou en
www.vbw.nu/vakevent

De workshops en demonstraties staan in het

onderdelen idee, kleur, compositie en techniek.

teken van diverse vakthema's. Te denken valt aan

Gratis toegang; meld je aan!
je medewerkers is gratis! Aanmelden kan via

internationale 100 puntensysteem op de

VBW
Flowercup
2018

1.Johannes de Boer – 214,17 punten

NK Bloemsierkunst

2.Ruud Hazelaar – 212,58 punten

VBW Studentencup
Dit jaar vindt voor het eerst de VBW Studentencup plaats.
Op donderdag 6 september zullen ruim100 studenten van
diverse AOC opleidingen deelnemen.

3.Lily Beelen – 211 punten
4.Marla Hoorn – 206,25 punten
5.Jolanda Kuiphuis-Hofsink – 205,83 punten
6.Anniek Siegers – 203,92 punten

Zij krijgen ter plekke een verrassingsopdracht

VBW

uitgereikt. Aan het eind van de dag zal de winnaar

2018

Studentencup

bekend worden gemaakt.

Tijdens de finale maken de deelnemers vijf opdrachten. Twee van
de vijf opdrachten mogen thuis worden voorbereid. De andere
drie opdrachten zullen een verrassing zijn. Op 5 september zal
rond 22:15 uur de nieuwe Nederlands kampioen bekend gemaakt
worden. De winnaar zal Nederland vertegenwoordigen tijdens het
Europese kampioenschap in 2020 in Polen.
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Florall
Inspiration
wordt mede
mogelijk
gemaakt door:
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VBW

VBW

Actueel nieuws
Actueel CAO-nieuws
Eerder dit jaar is een nieuw CAO-akkoord

Najaarscampagne

bereikt. Nadat de onderhandelende partijen

Subsidie BBL
van de baan?

Na een geslaagde ‘Vier de zomer’ campagne

het CAO-akkoord hebben ondertekend en

staat het concept voor de najaarscampagne al

deze is aangemeld bij het ministerie van

klaar. Medio oktober vindt een campagne plaats

SZW, heeft het akkoord een formele status

die is gericht op de promotie van planten.

gekregen. Op dit moment loopt de route

VBW wil met deze campagne, in samenwerking

om het akkoord ‘algemeen verbindend

Op dit moment kunnen stagebedrijven een

met Royal FloraHolland, Bloemenbureau

verklaard’ te krijgen. Binnen enkele weken

vergoeding ontvangen voor leerlingen die bij hen

Holland, Plantion, Waterdrinker, Alflora en

verwachten we dat dit gerealiseerd is.

een werk-/leertraject volgen. Wanneer de subsidie

Onlangs heeft de minister van OCW aangegeven
de subsidie voor praktijkleren te willen stoppen.

Smithers-Oasis de positieve aspecten van

wordt stopgezet, wordt het voor veel bedrijven

planten belichten. Meer info volgt binnenkort

moeilijker en minder aantrekkelijk om praktijkleren

op www.vbw.nu.

te kunnen aanbieden.
VBW heeft een brandbrief naar de minister gestuurd,
met als doel dit plan van tafel te krijgen.

STAPpenplan

Robert Exoo Bloemen
12 november 2017

Aan de slag met online
ondernemen

VBW-marketingsupport

VBW wil haar leden helpen met (online)
ondernemen, zoals het verzamelen

Kabinet biedt
ruimte voor
compensatie
In het voorjaar startte VBW een actie tegen de
voorgenomen btw-verhoging van 6% naar 9%. Met de
“pluk-me-niet” campagne vroegen we aandacht voor
de negatieve gevolgen voor een eventuele verhoging.

In aansluiting op STAP is VBW bezig met het ontwikkelen van

toepasbaar maken van data, waarop basis

VBW-marketingsupport. Via deze dienst wil VBW haar leden

bedrijfsbeslissingen worden genomen.

helpen bij het bereiken en bedienen van de verschillende klant-

VBW is daarom bezig met het ontwikkelen

groepen in het lokale verzorgingsgebied. VBW zal een aantal

van dienstverlening op dit vlak. De nadere

De actie heeft gedeeltelijk succes gehad. De btw-verhoging staat

concepten uitwerken die bloemisten kunnen gebruiken en lokaal

uitwerking volgt verderop dit jaar.

nog steeds in het belastingplan van 2019 en is daarmee niet van

kunnen doorvertalen. Nadere info volgt dit najaar.

de baan. Wel is er ruimte geboden om na te denken over een fiscaal compensatiepakket voor ondernemers die getroffen worden
(zoals bloemisten). In de komende periode gaat VBW hiermee

Agendatip: dagje Aalsmeer op woensdag 7 november
Op woensdag 7 november start de Royal FloraHolland TradeFair in Aalsmeer. Samen met Waterdrinker Aalsmeer, Royal
FloraHolland en Bloemenbureau Holland organiseert VBW op die dag een speciale ‘bloemistendag’. Met elkaar bekijken we
de highlights van de TradeFair en krijgen we een toelichting op de promotieplannen voor de komende jaren. Daarbij worden
praktische voorbeelden getoond hoe bloemisten hierop in kunnen spelen en zullen een aantal bloemisten hun succesverhalen

samen met andere gedupeerde branches aan de slag.

'De actie heeft gedeeltelijk
succes gehad.'

met ons delen. Meer info over het programma volgt binnenkort.
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Ondernemen

‘STAP heeft me laten
nadenken over de toekomst’
MARKTANALYSE

VBW Waardecheques

Hoe élke klant
tevreden je
winkel verlaat

KLANTANALYSE

Als ondernemer denk je na over de toekomst van je
bedrijf. De keuzes die je nu maakt spelen daarbij een
grote rol. Hoe zorg je er dan voor dat je de juiste maakt?
Door STAP van VBW kreeg Henk Hofman van Bloemenhuis Hofman uit Diever de bevestiging die hij zocht.

kan indelen. Door de winkel te verkleinen zou ik met minder

Het programma STAP geeft inzicht in de (lokale) markt, klanten,

Is er al iets veranderd?

de bedrijfsformule en helpt bloemisten bij het maken van de

'Op basis van de uitkomsten van STAP hebben we een

juiste keuzes en de groei naar een goed rendement.

vervolggesprek gehad met VBW en een externe adviseur.

voorraad toekunnen en bespaar ik kosten op inkoop. Daarnaast
willen we er ook aan werken om de brutomarge nog iets te
verhogen. Daardoor bespaar ik kosten én krijg ik er meer
voor terug.’

We gaan ons nu verder oriënteren op de mogelijkheden voor
onze winkel en pand.'

VBW denkt met bloemisten mee. Daarom ontvang je als lid ruim €2.100 aan waardecheques. Die kun je inzetten voor
kortingen op leuke producten óf voor interessante cursussen en trainingen. Dat maakt je VBW-lidmaatschap extra voordelig!
Als ondernemer beschik je vaak niet over de tijd en/of middelen

én hoe ik ervoor kan zorgen dat ook deze mensen mijn winkel

om jezelf te ontwikkelen. VBW helpt je daarom graag vooruit.

tevreden verlaten. Daar heb ik dus echt wat aan.’

STAP vooruit!
STAP (Strategische Analyse & Plan) is het onder-

MARKTANALYSE

Met de waardecheques steunt VBW jou financieel waardoor jij
niet alleen kunt investeren in jezelf, maar ook in goed gereed-

De belangrijkste les die Talitha daarin heeft geleerd is om geduld

schap. Dat maakt jouw werk als bloemist een stuk gemakkelijker.

te hebben. ‘Ik ben vaak met van alles en nog wat bezig’, vervolgt

STRATEGISCHE ANALYSE & PLAN

rendement van je winkel te verhogen. Door middel
van een strategische analyse krijg je eerst inzicht

de bloemiste. ‘Is het niet de administratie dan wel de inkoop of

in jouw markt, formule, winkelbeleving en financi-

Eén bloemist die al volop gebruik maakt van de waardecheques

het maken van boeketten. Klanten die niet weten wat ze willen en

ële prestatie. Op basis van die inzichten maken we

is Talitha Stubbe van Bloembinderij Talitha uit Kollum. Zij volgde

rustig op hun gemak staan rond te kijken, vind ik dan al snel

samen een plan van aanpak, met doelen die passen

onlangs de ondernemerstraining ‘Persoonlijke effectiviteit en

vervelend. Mijn gedrag kan er dan toe leiden dat ze mijn winkel

bij jouw bedrijf. Met het 'Bloemist Ondernemer Pro-

gedrag’. Deze training geeft je inzicht in wie je bent als persoon

zonder aankoop verlaten. Terwijl ze misschien wel bereid waren

én als ondernemer. Je ontdekt je persoonlijke krachten, je val-

om een mooi boeket aan te schaffen. Dat is natuurlijk zonde.

Waarom deed je mee aan STAP?

kuilen en hoe je daarmee aan de slag kunt. Je krijgt meer kijk op

Tijdens de cursus heb ik geleerd dat ik dit soort situaties kan voor-

KLANTANALYSE
‘DoorMARKTANALYSE
STAP kom je erachter
waar je staat.

het gedrag van anderen en leert uiteindelijk hoe je die elementen

komen door hun gedrag te spiegelen. De tijd te nemen als zij dat

van de exacte groep die je bedient en die informatie heb je als

Stap 1 en 2 zijn onderdeel van je VBW-lidmaatschap

kunt combineren voor een betere communicatie en dus meer

ook doen. Daardoor pas ik me aan en dat heeft een positief effect.

ondernemer nodig. Bovendien ben ik op een leeftijd gekomen

en dus gratis. Onderdelen uit het ‘Bloemist Onderne-

succes. Voor de bloemiste uit Kollum een leerzame ervaring.

Een kwestie van gedragsverandering en dan heb je meer succes.’

dat ik nadenk over de toekomst van ons bedrijf. Mijn kinderen

mer Programma’ bieden we waar mogelijk kosteloos

'Je ontdekt je persoonlijke
krachten, je valkuilen en hoe je
daarmee aan de slag kunt.'

KL

steuningsprogramma van VBW dat je helpt om het

gramma' krijg je vervolgens d.m.v. advies, trainingen
en workshops hulp om jouw doelen te realiseren.
JeBEDRIJFSANALYSE
wordt bewust

gaan de zaak niet overnemen en dus gaat er een dag komen dat

aan. Is dat niet haalbaar, dan gelden er gereduceerde

Talitha kan de ondernemerstrainingen van VBW dan ook

we de periode van onze bloemenwinkel zullen afsluiten. Ik wilde

tarieven. Meer info? www.vbw.nu/stap

iedereen aanraden. ‘Je leert er zoveel van en het is ook nog

dus graag weten waar ik sta. Een programma als STAP geeft je

eens gratis’, vertelt ze. ‘Bovendien is het superleuk om

de mogelijkheid om te sparren met mensen uit de branche. Je

ervaringen met andere bloemisten uit te wisselen. Ik ga daar

ontdekt je verbeterpunten en daar kun je mee aan de slag. Het

dus zeker vaker gebruik van maken.’

maakt je bewust en zet je aan het denken. In mijn geval gaf STAP
mij de bevestiging dat ik in de goede richting zit.’

‘Bloembinderij Talitha bestaat pas één jaar’, vertelt Talitha. ‘Ik
Naast gratis trainingen hebben leden met de VBW

(VBW Relatiebeheerder regio Noord-Nederland) adviseerde mij

Waardecheques ook recht op mooie kortingen op

deze training te gaan volgen. Ze dacht dat ik daardoor beter

Floralife-producten en een jaarabonnement op de Pook.

datgene wat ik al wist. Ik bedien het particuliere middensegment

zelfstandig zou kunnen ondernemen. Ze had gelijk. Ik weet nu

Meer informatie over de VBW Waardecheques

waar exclusieve en dure boeketten minder aftrek vinden. Maar

hoe ik mij gedraag tegenover de klant en welk effect dat heeft.

vind je op www.vbw.nu/waardecheques.

de bedrijfsanalyse gaf mij hele interessante inzichten. Daaruit

Bovenal heb ik ontdekt welk type klant mij minder goed ligt
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Wat kwam er uit de analyse?
MARKTANALYSE
KLANTANALYSE

ben alleen en volledig op mezelf aangewezen. Annelieke Leijstra

Bloemist

‘De markt- en klantanalyse waren voor mij een bevestiging van

bleek namelijk dat ik de ruimte in mijn winkel effectiever

BEDRIJFSANALYSE

STAP wordt mede mogelijk gemaakt door:

| Bloemist
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Boekettentest

Substantiële verbeteringen
bij online boeketten bestellen

Alarda Rebbers profiteert van samenwerking Renault en VBW

‘Dankzij de VBW-deal kon
ik voordelig een Kangoo
aanschaffen’

Boeketten bezorgen bij klanten, inkopen doen op de veiling; de bedrijfswagen is voor veel bloemisten onmisbaar.
Zo ook voor Arlarda Rebbers van Bloemenhuis Paladijn in Drachten. Toen haar oude bedrijfswagen ermee ophield,
viel de keus op een Renault Kangoo. Met een fijne korting via VBW.
Ook dit jaar kunnen VBW-leden weer profiteren van de
samenwerking tussen VBW en Renault. Via de VBW-deal kunnen
bloemisten tot wel 26% korting krijgen op een Renault Kangoo,
Trafic, Master of personenwagen. Dit kan neerkomen op enkele
duizenden euro’s korting.

'Wat naast de prijs vooral de
doorslag gaf, was het feit dat de
Kangoo een duurzame auto is.'
Dit voorjaar heeft VBW in samenwerking met
Thuiswinkel.org een grootschalige online
boekettentest uitgevoerd. Onlangs heeft VBW de
resultaten bekend gemaakt.

12

Uitkomst stemt tevreden

De bedrijfsauto van Arlarda Rebbers hield er eind 2017 mee op.

VBW toont zich tevreden met de uitkomst: “In het verleden

‘Mijn auto ging kapot, dus moest ik op zoek naar een nieuwe

werden wij geconfronteerd met het feit dat bestellingen niet tijdig

bedrijfswagen. Ik wilde graag een auto met een open cabine

werden geleverd, of dat niet het juiste boeket werd geleverd.

zodat ik zelf de temperatuur kon regelen. De Renault Kangoo

Voordeel bij Renault
voor VBW-leden

Denk bijvoorbeeld nog aan de test die het TV-programma Kassa

bleek hier heel geschikt voor’. “Met de VBW-deal kon ik voorde-

Consumentenverwachtingen

enkele jaren geleden heeft uitgevoerd. Naar aanleiding van dat

lig een Renault Kangoo aanschaffen waardoor kleinere bezorgin-

De test was erop gericht om te kijken of consumenten

programma hebben we ingezet op verbetering, met als doel

gen een stuk makkelijker gaan.”

verwachtingen bij online bestellingen worden waargemaakt.

structureel te voldoen aan de consumentenverwachtingen. Het

In totaal zijn zes landelijke verzenders getest. Bij de

doet ons deugd dat de uitkomst van deze test substantiële ver

Zuinig en stijlvol

beoordeling is gekeken of het juiste boeket, tegen de juiste

beteringen aantoont. In de komende tijd blijven we actief inzetten

Renault is al sinds 1998 de Europese marktleider in lichte

kwaliteit, op het juiste moment werd geleverd. De resultaten

op verdere ontwikkeling. We zullen o.a. vaker testen uitvoeren.”

bedrijfswagens, mede dankzij de Renault Kangoo. Deze stijlvolle

• Kangoo: 23% korting over het aankoopbedrag.*

stemmen tevreden: 97,6% van de boeketten werd op tijd

bedrijfswagen rijdt lekker zuinig en is ontworpen zodat je elke

• Trafic: 25% korting over het aankoopbedrag.*

geleverd en voldeed in het algemeen aan de juiste kwaliteit.

uitdaging aan kunt. De Kangoo biedt de keus tussen twee of drie

• Master: 26% korting over het aankoopbedrag.*

zitplaatsen voorin en is uitgerust met technische snufjes zoals

•	Personenwagen: tot 15% korting over het

VBW-leden ontvangen bij aanschaf van een nieuwe
Renault:

De test

een achteruitrijcamera, parkeersensoren en ESC. Zo is er voor

De zes geteste bestelwebsites zijn: fleurop.nl, topbloemen.nl,

elke onderneming, klein of groot, een Kangoo bedrijfswagen die

euroflorist.nl, deen.nl, greetz.nl en florient.nl. Op alle web-

bij het bedrijf past. ‘Wat naast de prijs vooral de doorslag gaf,

sites zijn zeven boeketten besteld, die op meerdere plaatsen in

was het feit dat de Kangoo een duurzame auto is’, vertelt Alarda.

bloemist heeft Renault een bijpassende deal!

Nederland werden bezorgd. Vervolgens werden de boeketten op

‘Dit sluit goed gaat bij onze duurzame winkel en maakt het

Voor electrische auto's gelden andere condities.

een centrale plek in het land beoordeeld door een onafhankelijk

bezorgen een stuk leuker!’

aankoopbedrag.*
*

Kopen of leasen? Dat maakt niet uit. Voor iedere

consumentenpanel. Een week na levering zijn de boeketten

Kijk voor meer informatie op www.vbw.nu/renault

nogmaals beoordeeld op kwaliteit.

of ga langs bij je lokale Renault dealer.

Bloemist
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Philip Vijfhuize

Een conflict heeft grote impact
Irritatie of zelfs een flinke woordenwisseling; een conflict
op de werkvloer komt best vaak voor. Volgens het
CBS heeft één op de vijf werknemers wel eens een
kortdurend conflict gehad met een collega of werkgever.
Maar wat doe je als een conflict langer voortduurt en
het werkplezier vermindert?

dat je de hele dag met complimenten moet strooien, wel dat je
aandacht moet hebben voor de behoeften van een ander.
Dus vraag wat diegene belangrijk vindt in zijn of haar werk.’

Je staat niet alleen
Gaat het echt niet meer? Philip: ‘Haal dan een onpartijdig
iemand erbij en laat het niet onnodig escaleren. Mensen zijn
geneigd om voor een conflict weg te lopen. Als mediator is het
mijn taak om de partijen vanuit die verstoorde verhouding met
elkaar te laten praten. Door de verwijten te inventariseren kom

Franz Kokkeler over Flow Accountants

‘Dankzij Flow Accountants altijd
inzicht in mijn cijfers.’

ik erachter welke belangen er spelen. Voelt iemand zich genegeerd, onveilig of het pispaaltje dat altijd als eerste wordt gebeld
om te komen werken bij ziekte? Bedenk dan dat achter ieder
verwijt een verzoek ligt. Dat is het punt dat je moet aanpakken.’
Dreigt de situatie toch te escaleren, stuur iemand dan naar huis
om af te koelen, adviseert hij. ‘Geef diegene, en jezelf, de tijd om

Franz Kokkeler van Kokkeler Bloemen zit al jaren in de bloemenbranche. Hij begon op de markt en twaalf jaar geleden
maakte hij de overstap naar een winkel. Zijn bedrijf groeide hard en in 2015 had hij maar liefst vijf winkels. Als zoon van
een accountant was het voor hem al snel duidelijk dat hij zijn cijfers goed op orde moest hebben: ‘Mijn vader zei altijd,
wat je ook doet; zorg dat je administratie op orde is!’ lacht Franz. ‘Flow Accountants helpt mij om goed inzicht te krijgen
in mijn cijfers en maakt deze begrijpelijk’.

na te denken. En begin voordat iemand weer gaat werken altijd
met een goed gesprek om de lucht te klaren.’

'Een werknemer wil gezien,
gehoord en gewaardeerd worden.'

bloemist ook steeds moeilijker. Franz merkt die veranderingen

‘Niets is zo belangrijk, als je cijfers goed op orde hebben.

ook: ‘Met de verkoop van standaard boeketten red je het in deze

Zeker wanneer je vijf winkels hebt’ vertelt Franz. Toen hij met

tijd niet meer. Wij proberen ons te onderscheiden door naar

zijn winkels begon nam hij direct een goed aan geschreven

de wensen van de klant te luisteren en veel ‘plukboeketten’ te

accountantsbureau in de arm. ‘Ze boden mij goede support maar

maken.’ Door deze veranderingen komen veel bloemisten in een

hadden moeite met de specifieke branche waarin ik werkzaam

luxer segment waardoor de calculaties een stuk lastiger worden.

ben. Dankzij de verschillende btw-tarieven, moet je je adminis-

Dit vereist nog betere inzichten in de cijfers dan voorheen.

Plan van aanpak

tratie namelijk anders inrichten. De belastingdienst heeft hier

‘Om nog dichter op de cijfers te zitten houden wij lijsten bij

Vervolgens zijn er twee wegen te bewandelen. ‘Wat is nodig om

een speciale regeling voor bedacht en dat was voor het

waar de omzet per dag, de omzet per week en de hoeveelheid

een werknemer terug te laten keren in zijn functie? Of, als dat

accountants kantoor een lastige kwestie’ vertelt Franz. ‘Ik ben

arbeidsuren per winkel in staan. De resultaten voegen wij samen
zodat wij elke maand een rapportage hebben’ vertelt Franz.

niet meer gaat, hoe kunnen we afscheid nemen? Zo hielp ik

toen op zoek gegaan naar een ander bureau. In de wandelgangen

Conflicten tussen vennoten, collega’s of tussen werkgever

eens een bloemist die wilde stoppen met zijn goedlopende zaak.

hoorde ik veel goede berichten over Flow Accountants en besloot

en werknemer zijn ook bloemisten niet vreemd. ‘Ruziën is

Puur omdat hij ziek was van het conflict met een medewerker.

met hun in gesprek te gaan. Nu 3,5 jaar later ben ik nog steeds

Duidelijk, overzichtelijk en begrijpelijk

menselijk. Problematisch wordt het echter als een conflict te

Afscheid nemen bleek de beste oplossing voor beide partijen.

ontzettend blij met de samenwerking en hun support!’

Dankzij Flow Accountants heeft Franz een duidelijk overzicht

lang doorsuddert’, vertelt bedrijfsadviseur Philip Vijfhuize.

Zelfs als het geld kost is dat altijd beter dan het conflict te laten

‘Dan is het zaak direct in te grijpen, voordat het leidt tot

voortduren. Laat je een rotte plek in een appel zitten, dan wordt

‘Jaren te veel belasting betaald’

met een programma dat makkelijk en begrijpelijk is. Dankzij de

ziekmelding en een verstoorde verhouding binnen je team.’

uiteindelijk de hele appel rot.’

Toen Flow voor Kokkeler Bloemen aan de slag ging kwamen

grafieken zijn de overzichten in het portal ‘Visionplanner’ voor

ze erachter dat de administratie van de jaren ervoor niet klopte.

mij en mijn bedrijfsleiders makkelijk te begrijpen. Hierdoor kun-

De laatste druppel

‘Het bleek dat ik jaren te veel belasting had betaald’ vertelt

nen wij snel resultaten bespreken en vergelijken. Dit geeft ons

In zijn werk adviseert Philip regelmatig bloemisten over het

de mogelijkheid om in te spelen op eventuele problemen

omgaan met bedrijfsconflicten. ‘Het sluipt er vaak langzaam in.

Hulp of advies nodig?

Franz. ‘Met terugwerkende kracht van vijf jaar heeft Flow ervoor
gezorgd dat ik een deel van dat geld terugkreeg. Toen wist ik

die zicht voordoen’.

Kleine dingen stapelen zich op, tot de emmer overloopt. Wat je

Als bedrijfsadviseur en geregistreerd MfN-register

gelijk dat dit een goede partij was.’ Doordat Flow vakkundige

te allen tijde wilt voorkomen is dat er geen sprake meer kan zijn

mediator ondersteunt Philip Vijfhuize bloemisten

accountants in dienst heeft en bekend is met de bloemen

van terugkeer op het werk.’ Hoe je dat doet? ‘Neem de tijd om

bij personeelskwesties, zoals begeleiding bij niet

branche, zijn zij echt een toegevoegde waarde.

met je mensen te praten’, adviseert Philip. ‘Niet achter de bind-

functioneren, correctie- en verbetertrajecten en ontslag,

tafel of midden in de winkel, maar ga er samen voor zitten. De

maar ook bij arbeidsmediation. Hulp of advies nodig?

De tijden veranderen

van Flow Accountants? Kijk op flow-accountants.nl

bron van een conflict is vaak miscommunicatie. Een werknemer

Neem dan contact op met VBW: 0318 - 52 75 68.

Tegenwoordig wordt het dankzij internetverkoop en extra

of op www.vbw.nu/ondernemen/flow

wil gezien, gehoord en gewaardeerd worden. Dat betekent niet
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Overstap naar Flow Accountants

Bloemist

gekregen in de cijfers van Kokkeler Bloemen. ‘We werken nu

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de diensten

verkooppunten zoals benzinepompen en supermarkten voor de
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Waterdrinker Aalsmeer

‘De bloemist helpen onderscheiden’
Fotocredit: Andreas von der Beeck, TASPO

Het is een walhalla voor bloemisten. Het gloednieuwe
Waterdrinker Green Trade Center (GTC) in Aalsmeer.
Het inkoopcentrum opende in februari van dit jaar de
deuren en omvat bijna 20.000 m² aan planten, bloemen en
accessoires. Hoe ziet Waterdrinker Aalsmeer de toekomst
en welke ontwikkelingen kunnen bloemisten verwachten?
Een gewaagde stap, een groot inkoopcentrum neerzetten. Kopen
bloemisten niet steeds meer online? ‘30% van onze omzet is online
verkoop’, vertelt Bob Moria, directeur van Waterdrinker Aalsmeer.

DC Exclusive Lint

Iedere gewenste
kleur is mogelijk
Jose Remmers van By het Boerderyke werkt al jaren met DC Exclusive Lint,
het duurzame lint dat door DC Automatiserings Groep is ontwikkeld.
Jose: ‘De kwaliteit is geweldig en je hebt een groot assortiment aan kleuren.’

Toch willen veel bloemisten de producten graag in het echt zien,
geïnspireerd worden door de presentaties en contact leggen met
collega’s en kwekers. Daarom sluit juist de combinatie van webshop

Bob Moria en Mariska Foppen,
directieleden van Waterdrinker

en fysieke winkel goed aan bij de behoefte van de bloemist.’
lanceren we een trendboek tijdens de Waterdrinker Green Trade

Onderscheidingsvermogen

Center Days (voorheen Our World of Plants). Deze trends gebruiken

Waterdrinker Aalsmeer helpt de bloemist in de veranderende

we jaarrond voor onze thema’s, productadvies en presentaties.

markt succesvol te zijn en blijven. ‘Dat doen we door producten

Er worden ook regelmatig trendsessies georganiseerd voor

te bieden waarmee bloemisten zich kunnen onderscheiden’,

bloemisten in het GTC.’

zegt Mariska Foppen, directeur van Waterdrinker Aalsmeer.
‘Dankzij onze nauwe samenwerking met veredelaars en kwekers

Hogere marges

is het GTC dé plek waar je de nieuwste en meest bijzondere

Planten zijn anno 2018 niet meer weg te denken uit de Nederlandse

bloemen, planten en accessoires vindt. Wij organiseren onder

huishoudens. Bob: ‘Denk alleen maar aan de vele populaire Insta-

Vanwege haar superieure kwaliteiten en eigenschappen is DC

Als zeer verantwoord product bezit het DC Exclusive Lint

meer bijeenkomsten, netwerkborrels en meet & greets met

gram-accounts. Het is niet meer moeilijk om planten te verkopen,

Exclusive Lint met voorsprong de beste en meest verantwoorde

niet voor niets deze certificering.

shop-in-shop kwekers of veredelaars in het GTC Lab. Daarnaast

maar geef ze meerwaarde in de vorm van een mooie ompot. Een

geven we vakkundig advies op het gebied van producten, styling

plant wordt dan een woonobject en marges gaan énorm omhoog.

en (consumenten)trends en marketing.’

Waarom wel de mooiste boeketten maken en tentoonstellen en

keuze voor het drukken van linten. Jose werkt dan ook graag
met DC Exclusive Lint dat dankzij de Öko-tex certificering het

Gecertificeerd lint

meest duurzame en milieuvriendelijke lint is. ‘Juist in deze tijd

‘Wij vinden het belangrijk dat niet alleen het product

waarin iedereen bewuste keuzes maakt, is het fijn dat wij zo’n

milieuvriendelijk is, maar dat het productieproces ook duurzaam

Trendboek

mooi product kunnen adviseren’, vertelt Jose. ‘Ook zijn de DC

is’, vertelt Jose. Daarom hebben wij destijds gekozen om over te

‘Consumenten gaan steeds meer voor het gemak van online.

Exclusive Linten voor veel gelegenheden te gebruiken. Natuurlijk

stappen naar DC Exclusive Lint’.

Een goede webshop waar inspiratie (dé kracht van bloemisten)

Ketensamenwerking

zijn ze goed toepasbaar in rouw-boeketten maar we gebruiken

denken dat planten zichzelf wel verkopen vanuit de plastic tree?
Gelukkig zien we dat veel bloemisten dit al ten volle beseffen.’

een belangrijke rol speelt heeft toekomst. Kijk naar partijen als

‘Dankzij onze samenwerking met VBW richten wij ons als branche

de linten ook vaak om bruidsboeketten af te werken of trouw-

DC Lintenprinter Pro.Net

Bloomon. Zie hen niet alleen als concurrent, maar zorg dat je

op dezelfde consumententypen’, vult Mariska aan. ‘Een goed

auto’s mee te versieren. Juist door de goede kwaliteit en de

We drukken de linten zelf via de DC Lintenprinter Pro.Net. Deze

van ze leert en doe het dan zelf nog net iets beter! In november

voorbeeld van ketensamenwerking. We dragen ook graag een

vele kleuren zijn er veel mogelijkheden met DC Exclusive Lint.

zeer compacte machine kunnen we rechtstreeks op de computer

steentje bij aan het enthousiast maken van jonge bloemisten en

Dat maakt het extra mooi om er mee te werken!’

aansluiten. ‘Bij de printer wordt een zeer gebruiksvriendelijke

nieuwe talenten voor de branche. Zo werd bijvoorbeeld het NK

software geleverd’, vertelt Jose. ‘Binnen 2 minuten kun je de

Bloemsierkunst in het GTC gehouden. Nederlandse bloemisten

Öko-Tex certificering

gewenste tekst toevoegen. Wanneer een klant een afbeelding op

zijn vergeleken met andere landen echt innovatief. We moeten er

Om de Öko-Tex certificering te krijgen, moeten fabrikanten

het lint wil, is dat ook mogelijk.'

als keten dan ook voor zorgen dat het niveau van NK’s hoog is en
blijft, we vinden het een eer om daaraan te mogen meewerken.’

voldoen aan zware eisen. Onafhankelijke organisaties keuren
en verstrekken dit keurmerk op basis van zware materialen,
schadelijke kleurstoffen en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast

Meer informatie?

wordt er streng gecontroleerd op goede arbeidsomstandig-

Kijk op dcag.nl of

Meer informatie? Kijk op

heden. Het is zelfs zo dat in diverse landen kinderkleding

www.vbw.nu/ondernemen/bedrijfsvoering/automatisering.

www.waterdrinker.nl

zonder deze certificering niet meer verkocht mogen worden.
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Vakonderwijs

'Groen doen in de Klas' maakt vliegende start

Meer dan 1.350
klassen ‘doen groen’
Een vliegende start voor ‘Groen doen in de Klas’! Ruim
41.000 basisschoolleerlingen maakten in de afgelopen
maanden kennis met de nieuwe lesmethode. Dat succes
had initiatiefnemer Pim van den Akker nóóit verwacht.

Daar zijn we dus nog wel even mee zoet!’ Ook werkt het team
aan een digitale agenda voor scholen en bloemisten. Door middel
van een aanmelding kan een bloemist in deze agenda aangeven
wanneer hij of zij beschikbaar is voor het verzorgen van een

Voortgang Bloemistenacademie

Zorgen om
bloemonderwijs

Groen doen in de Klas is een leerlijn voor kinderen in groep 5 en

praktijkles. Scholen die daarin geïnteresseerd zijn kunnen zich

6 van de basisschool. Doel van deze leerlijn is om basisschool-

daar dan op inschrijven, legt Pim uit. ‘Zo is de afspraak voor

leerlingen de liefde voor bloemen en planten mee te geven en

een praktijkles in no-time gemaakt!’ Aanmelden kan via de

te laten zien dat een toekomst in de groene sector mogelijk is.

website van VBW.

Door middel van theorie en praktijkopdrachten in een on- en
offline werkomgeving, leren de kinderen op speelse wijze meer
over bloemen, planten en de natuur. En ervaren ze zelf hoe leuk
het is om zelf te creëren.

Eerste reactie

De Bloemistenacademie is een samenwerking tussen AOC-scholen en VBW, om te komen tot beter op de praktijk
afgestemd vakonderwijs. Graag geven we je een update over de voortgang.

'Ons doel is om alle basisschoolleerlingen van begin tot eind mee
te nemen in de groene sector.'

De lesmethode is een samenwerking tussen Flower Factor
(inspiratie en educatie in de groene sector) en Young Crowds

Uitbreiden

(specialisten van educatieve concepten). VBW is nauw betrokken

De ambities reiken verder dan deze lesmethode voor leerlingen

Grote zorgen om bloemonderwijs

‘grijze’ VMBO’s zijn hierbij betrokken. Het onderzoek heeft geleid

bij het het initiatief en maakt het financieel mede mogelijk.

van groep 5/6. Als het meezit dan verschijnt er volgend jaar al een

Op dit moment wordt er op bijna 30 plekken in Nederland

tot een aantal waardevolle inzichten. Uit de resultaten blijkt dat

Op 21 maart werd het eerste werkboekje gelanceerd: 'Lente'.

vervolg voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. ‘Ons doel is

bloemonderwijs gegeven. Helaas loopt de instroom op nagenoeg

een groot deel van de VMBO-leerlingen onbekend is met het vak

Volgens Pim een spannend moment. ‘We wisten totaal niet wat

om alle basisschoolleerlingen van begin tot eind mee te nemen

alle scholen steeds verder terug, waardoor er kleinere klassen

en/of met de bloemistenopleiding. Hier ligt een belangrijke taak

we konden verwachten’, vertelt hij. ‘We hadden in het budget

in de groene sector. Mocht het lukken om dat naar het buiten-

ontstaan en de kwaliteit van de opleidingen plus de (financiële)

om het vak en de opleiding bij deze doelgroep beter bekend te

rekening gehouden met een eerste oplage van 30.000 boekjes,

land uit te rollen dan is dat voor ons echt een droom die uitkomt.’

continuïteit ervan in gevaar zijn. Ook vanuit Den Haag zijn

maken. Want ook hier geldt: ‘onbekend maakt onbemind’.

maar werden al snel positief verrast. De bestellingen bleven
maar binnenstromen. Zoiets had Young Crowds ook nog nooit

deze signalen opgemerkt. De minister van OCW heeft daartoe
dit voorjaar een brandbrief gestuurd naar alle AOC’s met de

Bij de studenten die wel bekend zijn met het vak, is het beeld in

meegemaakt. We kregen zoveel positieve reacties. Leraren

opdracht om te komen tot een plan voor structurele verbetering.

het algemeen niet positief. De leerlingen associëren het werken

vinden het programma overzichtelijk en fijn om mee te werken.

Samen met een aantal koploperscholen pakt VBW deze

bij bloemisten voornamelijk met hard werken, kou, eentonig en

Ook de kinderen vinden het fantastisch. Ze gingen er massaal

handschoen op. In nauw overleg met deze scholen en betrokken

een slechte beloning.

mee aan de slag. Ook online! Dat was superleuk om te zien.
We hebben de oplage dus al snel verhoogd en inmiddels zijn

bloemisten wordt een toekomstbestendige invulling van het vakonderwijs ontwikkeld, die recht doet aan de moderne behoeftes

Conclusie

op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is te komen tot een

Kortom, er liggen diverse uitdagingen voor ons om ‘de strijd om

aantrekkelijke en hoogwaardige vakopleiding, die op enkele

de leerlingen’ te winnen. Dit begint met het herijken van de op-

plekken in het land wordt aangeboden. Het plan moet eind 2018

leidingen en het bieden van goed, eigentijds onderwijs afgestemd

gereed zijn. Beoogde introductie is schooljaar 2019/2020.

op de behoeftes van de markt. Daarna zal er hard moeten worden

ruim 1.350 klassen met onze lesstof bezig.’

gewerkt om dit op de juiste manier bij de juiste doelgroep over de

Onderzoek onder VMBO’ers

bühne te brengen. Wij zijn er klaar voor en zullen samen met de

VMBO-scholen zijn de belangrijkste kweekvijver voor instroom

scholen in de komende periode hiermee fanatiek aan de slag gaan.

in de MBO-bloemopleidingen. Vooruitlopend op het hiervoor beschreven plan, heeft VBW in de afgelopen maanden een uitgebreid
onderzoek laten uitvoeren onder VMBO-leerlingen naar het imago
van bloemisten en de bloemenopleidingen. Zowel ‘groene’ als
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kinderen online alle informatie kunnen vinden die zij zoeken.

Bloemist

'We kregen zoveel
positieve reacties.'
Bloemisten meld je aan
Komende maanden focust het team van ‘Groen Doen in de Klas’

De Bloemistenacademie wordt
mede mogelijk gemaakt door:

zich op de ontwikkeling van het online platform. ‘Dat blijft een
continu proces’, vertelt Pim. ‘Op het platform staan verdiepingsopdrachten en leuke filmpjes. Die willen we aanvullen zodat
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Personeel

VBW aan de slag
met krapte op de
arbeidsmarkt

Het vinden van (goede) medewerkers is voor steeds meer bloemisten een nijpend probleem aan het worden.
Na een aantal magere jaren, neemt mede dankzij de economische groei het aantal vacatures in de branche toe.
Het blijkt in de praktijk steeds lastiger zijn om deze te vervullen.

Ontwikkelen
Zodra de toekomstvisie klaar is, mogen VBW-leden en hun
medewerkers rekenen op de ondersteuning van VBW bij de
doorontwikkeling naar een toekomstbestendig bedrijf. O.a. het

Groot personeelstekort

Daarbij wordt nadrukkelijk bekeken welke kwaliteiten/vaardigheden

trainingsaanbod van VBW zal worden uitgebreid met trainingen

De afgelopen maanden is het vinden en behouden van (goede)

in de bedrijven nodig zijn (en wat er dus van medewerkers wordt

en opleidingen. Daarnaast zijn andere vormen van dienstverle-

arbeidskrachten gespreksonderwerp nummer 1. Bloemisten

verwacht) om dit te kunnen invullen. Recente onderzoeken die

ning denkbaar. Om medewerkers de ruimte te geven om zich te

geven aan het lastig te vinden om nieuw en goed personeel

VBW samen met andere partijen heeft gedaan, zullen bij het

ontwikkelen, is in de nieuwe CAO o.a. opgenomen dat voor elk

te vinden, met als gevolg dat zij vaak lange tijd met personeels-

opstellen van de toekomstvisie worden meegenomen. Om tot

personeelslid een persoonlijk scholingsbudget beschikbaar is. Dat

Tot slot

tekort en grote werkdruk kampen. VBW vindt dit voor de

een zo compleet mogelijk beeld te komen zullen ook stakeholders

houdt in dat iedere medewerker jaarlijks recht heeft op scholings-

VBW is ervan overtuigd door middel van deze fundamentele

groei van de individuele bedrijven en de branche als totaal

en bloemisten worden betrokken.

verlof. Voor een fulltime medewerker zijn dat twee dagen per jaar.

aanpak bij te dragen aan het terugdringen van de krapte op de

zorgwekkend en gaat daarom in de komende periode actief
aan de slag met dit thema.

Toekomstvisie op de arbeidsmarkt
Na de zomer zal er worden gestart met het ontwikkelen/
aanscherpen van een visie op de bloemist van de toekomst.

20

'Naast bestaande bedrijven
en medewerkers richten we ons
ook op de medewerker
van de toekomst'

Bloemist

arbeidsmarkt. Heb je zelf ideeën, of wil je graag input leveren,

'Bloemisten geven aan het
lastig te vinden om nieuw en
goed personeel te vinden.'

Herziening vakonderwijs

laat het ons dan weten (mail naar info@vbw.nu). We komen

Naast bestaande bedrijven en medewerkers richten we ons ook

graag met zoveel mogelijk bloemisten over dit onderwerp

op de medewerker van de toekomst: het onderwijs. Op pagina

in contact.

18 in deze 'Bloemist' kan je lezen hoe we samen met een aantal
AOC’s het bloemenonderwijs voorbereiden op de toekomst.

| Bloemist
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Ondernemen

Marketing

Hans van de Reek - Miranda's Bloemensalon:

‘De nieuwe locatie heeft
ons veel gebracht’
Miranda’s Bloemensalon, de winkel van Miranda & Hans van de Reek, is al sinds 1995 een begrip in Heeswijk-Dinther
en omstreken. Na een periode waarin we, zoals vele, last hadden van de crisis, hebben Miranda & Hans een aantal
grote veranderingen in gang gezet. En met resultaat!
Toen een aantal jaren geleden het aantal klanten en de omzet

verkopen, en ruime openingstijden hebben heb ik besloten

terugliep en de inkoop te duur werd, besloot Hans om maat

ook onze openingstijden aan te passen. We zijn nu zeven dagen

regelen te nemen: ‘Er moest wat gebeuren. Ik kocht altijd mijn

in de week open van 08.00 tot 20.00 uur open (zondags van 10.00

bloemen in via een lijnrijder, dit werd veel te duur. Toen ik via de

tot 17.00 uur). Ook klanten die fulltime werken hebben zo de

VBW-businessclub in contact kwam met een collega bloemist

mogelijkheid om bij ons langs te komen. En we merken dat dit

die inkopen deed via de klok, ben ik overgestapt. En zijn we

erg gewaardeerd wordt'.

‘Nieuwe
website binnen
één week live’

samen gaan werken. Sindsdien zijn we veel efficiënter gaan
inkopen en dat heeft effect op de brutowinstmarge, die is

Samen sterk

verbeterd en de verkoopprijs van onze bloemen is lager geworden

Een paar aanpassingen kunnen veel opleveren, dat blijkt uit het

zodat we mooiere boeketten kunnen maken. Het werd voor

verhaal van Hans. Echter had hij het niet alleen gekund: ‘In over-

onze klanten weer aantrekkelijk om een bloemetje te kopen’.

leg met mijn medewerkers en dankzij de prettige samenwerking
met VBW en advies van collega’s uit mijn VBW-Businessclub heb

Hoera! Een nieuwe bloemenzaak. De winkel is op orde is,
en dan dient zich de volgende uitdaging aan. Wat doe je
met de website? Peter en Bertine van de Meent schakelden
hiervoor VBW Online in. Een paar dagen later lanceerden
zij de gloednieuwe website van Huis van Bloemen.

Beter bereikbaar

ik deze beslissingen kunnen en durven nemen. Doordat zij achter

Miranda’s Bloemensalon was eerst gevestigd aan een voetgangers

onze ideeën stonden kon ik ze uitvoeren. Samen hebben we ervoor

Peter en Bertine van de Meent zijn bloemisten in hart en nieren.

plein. Buiten openingstijden kwam hier vrijwel niemand en voor

gezorgd dat Miranda’s Bloemensalon klaar is voor de toekomst!’

alles binnen één week geregeld. Dat is natuurlijk super snel!’
Ruim zestien jaar waren zij eigenaar van bloemenzaak Meent &

Maandelijks bijhouden

mensen die even snel nog een bloementje wilde kopen was het

Bouman in Veenendaal. Begin juli kwam daar een einde aan toen

Peter en Bertine maken gebruik van het VBW Online Website

lastig om de winkel te bereiken. ‘Onze locatie was niet gunstig

zij de zaak verkochten om zich volledig te focussen op Middelburg.

pakket. Daar zit naast domeinregistratie en een website-

doordat het aan een voetgangersgebied was gelegen. Toen er

De stad waar zij in februari het ‘Huis van Bloemen’ openden.

op-maat ook het maandelijks onderhoud bij inbegrepen. Namens

een mooi pand naast de supermarkt en aan de doorgaande

VBW Online zorgt Jeroen er nu voor dat de website van Huis van

weg leeg kwam te staan, twijfelde ik geen moment’ vertelt Hans.

‘Middelburg zit in ons hart’, vertelt Bertine. ‘Het is al bijna

Bloemen up-to-date blijft. ‘Als we iets willen aanpassen aan

‘De nieuwe locatie heeft ons heel veel gebracht. Niet alleen

veertig jaar onze vakantiebestemming en we raken er maar

onze website, dan kunnen we dat aan Jeroen doorgeven’, vertelt

onze vaste klanten zagen we vaker, ook meer nieuwe klanten

niet op uitgekeken. In 2016 stond er een prachtig pand te koop.

Bertine. ‘Daar hebben wij geen omkijken meer naar. Bovendien

vonden onze winkel.’

De ideale locatie voor een bloemenzaak. We zagen dit als een

geeft ons dat de mogelijkheid om de website actueel te houden

kans om naar Middelburg te verhuizen en besloten de gok te

met seizoenen, feestdagen en acties. Dat is leuk voor onze

wagen. Dat werd het Huis van Bloemen.’

klanten én voor ons. Dat vinden wij dan ook een groot voordeel.’

Snel geregeld

Volgende stap: vindbaarheid op Google

Begin 2018 openden de bloemisten de deuren van het Huis van

Inmiddels draait de website van Peter en Bertine al een paar

Bloemen. Niet alleen fysiek, maar ook online. Daarbij kregen zij

maanden en hebben ze de eerste online orders binnengehaald.

hulp van Jeroen Tabbernee van VBW Online. ‘Ik ontmoette Jeroen

Voor hun is het nu tijd voor de volgende stap. Samen met

Openingstijden

anderhalf jaar geleden op een VBW-avond in Ede’, vertelt Bertine.

Jeroen gaan de bloemisten kijken hoe ze de vindbaarheid van

‘Eigenlijk moet je als ondernemer ervoor zorgen dat je het

‘Toen er een nieuwe website voor Middelburg gemaakt moest

hun website op Google kunnen vergroten. ‘We zijn begonnen aan

makkelijk en vooral mogelijk maakt voor consumenten om naar

worden, was de keuze snel gemaakt. Dat moest Jeroen doen.’

de website en willen nu doorpakken’, vervolgt Bertine. ‘Het is fijn

'Niet alleen onze vaste klanten
zagen we vaker, ook meer nieuwe
klanten vonden onze winkel.'

om een team van experts om ons heen te hebben die weten hoe

de winkel te komen. Nadat Miranda’s Bloemensalon zich gevestigd
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Diezelfde week stond onze website klaar voor livegang. Hij heeft

had op de nieuwe locatie, ben ik gaan kijken wat ik kon doen om

Op basis van hun wensen en huisstijl ging Jeroen aan de slag.

onze winkel online ook een groot succes wordt. Met behulp van

het voor klanten aantrekkelijk te maken om naar mijn winkel te

‘Je hebt van tevoren een bepaald beeld van wat je wilt qua kleur-

VBW Online gaat ons dat vast lukken.’

komen. Met een supermarkt aan de ene kant naast de deur en

gebruik en stijl’, vertelt Bertine. ‘Jeroen wist dat feilloos te vertalen

een bezinepomp aan de andere kant, die beide ook snijbloemen

in een ontwerp. Wij waren al snel tevreden en gaven akkoord.

Bloemist

Meer weten over VBW Online? Kijk op www.vbw.nu/online.

| Bloemist

23

EW
N

Smithers-Oasis

Zwart steekschuim
verovert
de wereld
Nu
verkrijgbaar
bij uw groothandel!
Lef tonen. Onderscheidend zijn. Voor bloemist
®
en ondernemer Marcel van der Haar van Atelier
Coraggio uit Groenlo, zijn het must do’s voor
bloemisten. Tijdens gastlessen en workshops Ideale basis voor bloemwerk, geschikt voor strakkere interieurs
leert hij ervaren én aspirant-bloemisten te werken
Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden
met de nieuwste innovatie: de OASIS® Ideal steekschuim met de toepasselijke naam ‘Black’.

OASIS Roma Bowls

Gietrand die dienst doet als waterreservoir

Tijdens de masterclasses laat Marcel de jonge
generatie bloemisten op AOC’s graag kennismaken
met het zwarte steekschuim van Smithers-Oasis
waar hij zelf zo enthousiast over is. De belangrijkste
eigenschap? ‘Het zwarte steekschuim vormt
Verkrijgbaar
in 2 maten:
de basis van je arrangement, maar maakt
er
Art.hoeft
Nr. 11-00126 - 25 x 20 x 5,5 cm
tegelijkertijd volwaardig onderdeel van uit.• Je
•
Art.
Nr. 11-00127 - 40 x 25 x 5 cm
het dus niet weg te werken; een deel van het zwart
mag gewoon zichtbaar zijn. Voorwaarde is natuurlijk
Net als de groene variant functioneert de OASIS®
wél dat je het op een professionele manier toepast.
Black Ideal steekschuimblok als een waterreservoir
En dat probeer ik bloemisten en leerlingen tijdens
dat zich met maar liefst twee liter water kan
workshops en lessen op school bij te brengen.
volzuigen. Deze zwarte steekschuimblokken zijn
Het steekschuim is bruikbaar voor verse bloemen
een mooie aanvulling op alle bestaande ‘Black’en omdat
® deze range helemaal zwart is, is het
vormen en worden gebruikt door bloemisten
uitermate geschikt voor rouwwerk.’
over de hele wereld. Want het werken met zwart
Ideale basis voor decoratieve toepassingen, alsook steekschuim
rouwwerk scheelt veel tijd en materiaalkosten,
weet Marcel inmiddels uit ervaring. ‘Het wegwerken
Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden
en onzichtbaar maken van traditioneel steekschuim
Gietrand die dienst doet als waterreservoir
kost normaal gesproken veel tijd. Je hebt er veel
bloemen en materiaal voor nodig. Met het zwarte
steekschuim werkt het anders. Doordat het gewoon
zichtbaar mag zijn en je het desgewenst wel
kán bewerken, stansen en uitsnijden, maakt het
onderdeel uit van je bloemstuk. In Frankrijk wordt
Verkrijgbaar in 3 maten: 70 procent van alle bloemstukken om die reden al
• Art. Nr. 11-00122 - Ø 20 cm gemaakt met dit zwarte steekschuim.’

© SMITHERS-OASIS COMPANY 2013. All rights reserved.

OASIS Venezia Bowls

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