
Sara Specialist of Dorien Doorloopbloemist? 
TNO ontwikkelde voor VBW zes verschillende persona’s. Dorien (doorloopbloemist), Conny (conceptbloemist), Oscar 
(online bloemist), Robert (rijdende bloemist), Sara (specialist) en Victor (verswinkelier). VBW ziet in de toekomst met 
name kansen voor de doorloopbloemist en de specialist. Hieronder vind je een korte beschrijving: 

Dorien Doorloopbloemist:
•  Richt zich op Cosiness

Seeker (en Smart Shopper)
•  Midden-/laagsegment
•  Prijs belangrijk

(value for money)

•  Focus op gemak en hoge omloopsnelheid
(kant-en-klaar)

•  Verkoop via winkel
•  Klantvriendelijk personeel, goede verkopers
•  Locatie belangrijk (boodschappengebied),

incl. ruime openingstijden

Sara Specialist:
•  Richt zich op Performers
•  Midden-/hoogsegment
•  Klantrelatie belangrijk ->

persoonlijke aandacht

•  Winkelbeleving, deskundig en vakbekwaam personeel
•  Ruim assortiment met bijzonder product
•  Maatwerkproducten
•  Combi van on- en offline verkoop
•  Prijs van ondergeschikt belang

Het onderzoek ‘Klantinzicht, Ketenimpact’ is uitgevoerd door 

In opdracht van 

In samenwerking met

Met ondersteuning van
Kijk voor alle details van het
onderzoek op www.vbw.nu

instrument te presenteren, waarmee 
de lokale markt in beeld kan worden 
gebracht. Welke typen consumenten zijn 
in jouw buurt aanwezig? Wat betekent dit 

voor je winkel, je assortiment, service, 
etc.? Of andersom: sluit jouw winkel 
aan bij wat consumenten uit jouw buurt 
willen aantreffen? Met de informatie 
kan je je winkel nog beter afstemmen 
op de klantbehoefte. Je gaat dus van 
fingerspitzengefühl naar datagedreven 
marktbenadering’, licht Rijkers toe.

Ondersteuning van VBW
Bloemisten kunnen bij maken van een 
keuze rekenen op ondersteuning van VBW. 

'Wat verwacht de  
consument nu en in 
de toekomst van  
de bloemist'

VBW zal zorgdragen voor op een op het 
segment afgestemd ontwikkelprogramma, 
waarbij vragen centraal staan als: wat 
betekent dat voor mijn aanbod, service, 
inkoop, marketing en personeelsbeleid? 
Met advies, trainingen, workshops en 
andere vormen van dienstverlening zal 
VBW haar leden helpen om de juiste keuze 
te maken en door te voeren. 
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