Bloeiend

Bloemen verkopen is gewoon heel erg leuk!

Ondernemer aan het woord!
Naast bloemen en planten zijn
er in de winkel vazen te vinden
in alle maten, leuke bloempotten
en zeepjes. Maar het gaat om de
bloemen en planten. “Wij zijn echt
een bloemenwinkel,” vertelt Stefan,
“dat is een bewuste keus. We verkopen geen andere cadeauartikelen, we doen waar we goed in zijn.

Stefan (eigenaar van Bloeiend) en Lisa (medewerkster).

Iedereen bij bloemenwinkel Bloeiend in winkelcentrum de
Ackershof is het erover eens: “Bloemen verkopen is gewoon
heel erg leuk”. Sinds 2016 is Bloeiend in Pijnacker gevestigd
en nog steeds tot volle tevredenheid van zowel eigenaar Stefan
Berwers, als ook van zijn medewerkers.
De keten van negen winkels vindt
zijn oorsprong in Den Haag. De
keus voor Pijnacker was een logische. “Pijnacker leek ons een
gemeente waar groei in zit, met
de komst van de nieuwbouwwijken. Het heeft een mooie gemixte
bevolkingssamenstelling. We zitten hier in een winkelcentrum
waar nog veel meer te doen is en
je kunt hier de eerste twee uur
gratis parkeren. Bovendien zien
we de dorpse vriendelijkheid hier
in de winkel altijd terug.” Daar
past Bloeiend dus mooi tussen,
want hun motto is niet voor niks
‘De vriendelijkste bloemist met

de mooiste boeketten’. Ook het
personeel wordt daarop geselecteerd, vertelt hij. “Alles is te leren,
maar vriendelijkheid moet je in je
hebben, daar letten wij dus heel
erg op in een sollicitatiegesprek.
Medewerkers moeten het leuk
vinden om mensen te helpen en
ze moeten bloemen leuk vinden,
want ze moeten ook zelf boeketten
kunnen maken, of dat willen leren.
Bloemen verkopen is natuurlijk
ook gewoon leuk. Iedereen wordt
immers blij van bloemen. Aan bloemen zit altijd een boodschap. Je
wilt iemand anders of jezelf ermee
verwennen, dat is toch mooi?”

De winkel heeft een volledig open
pui, waardoor je eigenlijk zo vanaf
de passage de winkel inloopt. Dat
is een bewuste keuze, vertelt Stefan: “Natuurlijk, hoe opener en toegankelijker hoe liever. We houden
niet van drempels.” Die drempels
zijn er ook figuurlijk niet vertelt
medewerkster Lisa. Zij werkt er pas
vier maanden, maar voelt zich al
helemaal thuis. “Hierboven wonen
veel senioren,” vertelt ze. “Die ken
ik bijna allemaal al van gezicht en
zij mij ook. Ze weten nog net mijn
naam niet. Ze komen wekelijks of
soms dagelijks voor een bloemetje
en een praatje, dat is heel gezellig.
Het is echt heel leuk werk. Ik hoop
hier nog lang te blijven. Ik zeg
altijd: ‘Een bloemenwinkel is net
een kroeg’.”
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