
12

zz F O C U S

Vakblad voor de Bloemisterij 3 [2017]

&Trendz is een vakbeurs waar 
retailers en detailhandelaren 

inspiratie opdoen voor het voor-
jaar. In het verleden liepen hier 
veel bloemisten rond, maar dat is 
de laatste jaren minder geworden. 
„Om het weer een bloemistenbeurs 
te laten worden, zijn wij als De 
VakbloemIst de samenwerking 
aangegaan en hebben wij het Bloe-
menhuis ingericht. Eindelijk zie je 
op de beursvloer weer bloemen en 
planten terug”, aldus Jan Huisman. 

Huisman is initiatiefnemer van 
het platform De Vakbloemist. Bloe-
misten kunnen op dit platform 
ideeën opdoen, kennis uitwisselen 
en hun winkel en product etaleren. 
De Vakbloemist wil leden ontzor-
gen en ervoor zorgen dat de consu-
ment de weg naar de bloemist 

weer weet te vinden. De bloemist 
moet zich volgens Huisman 
meer profileren als een lokale 
ambassadeur in bloemen en 
daar wil hij mogelijkheden 
voor bieden. 
De volgende stap is om in-

koopfunctionaliteiten aan het plat-
form toe te voegen, zodat de bloe-
mist direct bij de bron kan gaan 
inkopen. „De bloemist en de teler 
staan nu ver van elkaar af. Wij wil-
len die partijen met elkaar verbin-
den”, stelt Huisman.

Onvrede kwaliteit
Het is voor het eerst dat De Vak-
bloemist zich ’fysiek’ presenteert. 

De afgelopen jaren lag de nadruk 
vooral op online en was alles erop 
gericht zoveel mogelijk bloemisten 
op het netwerk aan te sluiten. Nu 
treedt de groep nadrukkelijker 
naar buiten. In het Bloemenhuis 
springt de grote bloemenwand di-
rect in het hoog en daar omheen 
presenteren verschillende kwekers 
hun product. Cymbidiumteler Peter 
Zwinkels is er één van en sinds 
kort is hij partner van De Vakbloe-
mist. Hij ervaart dat er vaak een 
muur staat tussen hem en de bloe-
mist en hij hoopt dat hij door deel-
name aan dit collectief dat muurtje 
kan slechten. 

Zwinkels gaat deze middag het 
gesprek aan met bloemisten en 
proeft bij hen regelmatig onvrede 
over de kwaliteit. Ook is er volgens 
hem onwetendheid over kleuren of 
de verzorging van het product. ,,Er 
valt zoveel van elkaar te leren, 
maar nu ben je als teler best wel 
anoniem. Er moet echt iets veran-
deren om op een gezonde manier 
met elkaar zaken te doen en winst 
te maken.” De teler stelt dat beide 
partijen meer partners van elkaar 
moeten worden. „Nu vindt de in-
koop prijsgedreven plaats, maar 
bloemisten hoor je eigenlijk nooit 
over de prijs. Zij willen vooral een 
mooi product geleverd krijgen.”

Vertrouwensband
Bloemist Angelique Wilde van 
Bloemenpaleis Beukenhof beaamt 

dat kwaliteit van belang is. Haar 
baas koopt op de klok in. Hij weet 
welke telers kwaliteit leveren en 
koopt vooral op naam in. Wilde is 
samen met haar collega’s naar Go-
rinchem gekomen en is benieuwd 
naar het Bloemenhuis. Zij is er niet 
bekend mee en wil weten wat het 
inhoudt. 

Bloemist Wilde is verrast door 
het aanbod dat zij vandaag ziet en 
beseft dat dat lang niet altijd voor 
de klok verkrijgbaar is. „Misschien 
is dit voor ons een goed platform 
om zaken mee te doen. Dat je een 
vers product in kleine aantallen 
aan huis afgeleverd krijgt, klinkt 
mooi. We moeten daar eens indui-
ken en bekijken welke leveranciers 
het zijn. Uiteindelijk moet je daar 
weer een vertrouwensband mee 
opbouwen”, geeft Wilde aan. 

De folders gaan in de tas. Huis-
man slaat het gade. Online hebben 
partijen contact en hij vindt het 
mooi te zien ze elkaar ook offline 
weten te vinden en het gesprek 
aangaan. „Het zijn nu nog twee 
aparte werelden, maar ons doel is 
dat bloemist en kweker samen 
gaan optrekken. Ook bijvoorbeeld 
op het gebied van promotie. Dat 
kan veel effectiever plaatsvinden.” 

Bekend via Facebook
Cymbidiumtelers Ben en Marian 
van der Kooij willen graag met 
bloemisten samenwerken. „Wij 
staan vierkant achter ons product 

Bloemisten en telers met elkaar in gesprek op &Trendz

Nu staat er te vaak een MUUR 
tussen teler en bloemist
In Gorinchem vond deze week de beurs &Trendz plaats. Sinds jaren waren er weer eens bloe-

men en planten op de beursvloer aanwezig. Zo’n twintig telers presenteerden daar hun product 

en knoopten een gesprek aan met de bloemist. „Wij willen bloemist en telers meer met elkaar 

verbinden”, aldus initiatiefnemer Jan Huisman.

De Vakbloemist 
wil bloemist en 
teler met elkaar 

VERBINDEN
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en willen onze passie en ons ver-
haal hier overbrengen”, verklaart 
Marian van der Kooij. Zij gaat in 
gesprek met bloemiste Petri Rijs-
dijk van Fiori, die zij via Facebook 
heeft leren kennen. Al snel worden 
contactgegevens uitgewisseld. „Het 
leveren aan de supermarkten is 
een keus, maar als het product 
daar terechtkomt, kan ik er niet 
veel meer mee. Het is belangrijk 
dat telers dat beseffen. Ik ben op 
zoek naar bijzondere kwaliteiten, 
vormen en kleuren. Daar is echt 
markt voor, daarmee kan ik mij 
onderscheiden. En een teler dus 
ook”, meent de bloemiste. 

Ben van der Kooij maakt met 
haar de afspraak binnenkort naar 
Leiden te komen om bloemen af te 
leveren. Hij belevert meer bloemis-
ten direct en dit werkt volgens 
hem goed. „Je moet je aan je woord 
houden en topkwaliteit leveren. 
Het kost mij tijd om de doosjes te 
bezorgen, maar ik win er ook veel 
mee. Ik spreek bloemisten, ik weet 
hoe mijn bloemen zich in de win-

kel gedragen en dat is waardevol ”, 
vindt hij.

Vraag aanwakkeren
Een paar meter verderop in het 
Bloemenhuis staat teler Jaap 
Vreeken. Ook hij beschouwt de 
bloemist als een belangrijke klant, 
maar meldt dat hij zijn dertien 
miljoen bouvardia’s niet allemaal 
bij dit kanaal kwijt kan. De kortere 
lengtes zet hij bij de retail af en de 
langere lengte met de grote knop-
pen zijn geschikt voor de bloemist. 

Vreeken is positief over het plat-
form De Vakbloemist, het biedt 
hem de mogelijkheid in gesprek te 
komen met klanten. „Onlangs had 
ik de vraag gesteld of er behoefte 
was om kleinere aantallen in de 
mix af te nemen. Daar werd best 
goed op gereageerd en daar speel 
je dan weer op in”, geeft Vreeken 
aan. 

Op deze beurs hoopt hij de vraag 
naar zijn product aan te wakkeren; 
uiteindelijk moeten bloemisten om 
het product gaan vragen. Een ge-

luid dat hij deze dagen nogal eens 
hoort is dat bloemisten niet altijd 
aan zijn product kunnen komen. 
Voor de klok van Plantion en Eelde 
zijn de bloemen niet verkrijgbaar. 
„Als we straks via De Vakbloemist 
gaan verkopen, kan dat een uit-
komst zijn. Dan kan ik via deze 
weg ook de bloemist aan de andere 
kant van het land bedienen”, geeft 
Vreeken aan. 

Pilot inkoop
Zover is het nog niet. First things 
first, aldus Huisman. Dit jaar wil 
hij onderzoeken wat de mogelijk-
heden zijn om een brug te slaan 
tussen kweker en bloemist. Met 
een selecte groep bloemisten en 
telers zal hij kleinschalig een pilot 
’inkoop’ starten. Uiteindelijk hoopt 
hij dit de komende jaren op te kun-
nen schalen en zo de vakbloemist 
en de teler in een betere positie te 
brengen.

Ben en Miriam van der Kooij knopen een gesprek aan met bloemist Petri Rijsdijk. De cymbidiumtelers staan vierkant achter hun product en willen hun passie en verhaal over-
brengen op de bloemist. „Ik ben altijd op zoek naar bijzondere soorten, vormen en kleuren. Daarmee kunnen wij ons allemaal mee onderscheiden”, aldus Rijsdijk.

T E K S T  E N  B E E L D  Cindy van der Zwet

Telers partner
In totaal hebben 
850 Nederlandse 
bloemisten zich 
aangesloten bij 
het online plat-
form De Vak-
bloemist. Ook 
internationaal is 
De Vakbloemist 
actief, in totaal 
zijn 8.500 bloe-
misten geregis-
treerd. De Vak-
bloemist wil ook 
telers aan zich 
binden. Zo’n 
twintig telers 
zijn inmiddels 
partner gewor-
den.


