Cao
Ben je creatief en werk je graag met bloemen en planten, maar ook
met mensen? Dan maak je een goede keus door een
beroepsopleiding te volgen in de bloemendetailhandel en daarin
een baan te zoeken.
Het is leuk werken met bloemen en planten, zowel in een winkel als
op de markt. Maar om het leuk te blijven vinden, heb je wel
vakkennis en vaardigheden nodig. Om de benodigde vakkennis en
de juiste vaardigheden te verkrijgen, volg je een gerichte opleiding.
Bovendien kun je daarmee een (branche-) erkend diploma behalen,
waarmee je de kans op plezierig en beter betaald werk vergroot.
Daarom adviseert FHKN Partner in opleiding en examen je
informatie op te vragen over de in deze folder genoemde
opleidingen.
Na het behalen van een landelijk erkend diploma in de bloemen- en
de tuincentrumbranche kun je terecht in verschillende bedrijven en
beroepen.

In een cao worden arbeidsvoorwaarden voor werk en inkomen van
werknemers geregeld. Afspraken hierover worden door de
vakbonden en de werkgevers gemaakt. Als deze partijen het eens
zijn vragen zij aan het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid om goedkeuring.

‘Creatief bezig zijn vind ik heerlijk. Ik werk graag met m’n handen en hou van
knutselen en friemelen. Maar bij het werken met bloemen komt heus wel meer
kijken! Je maakt mensen mee in blije en droevige omstandigheden. Elke dag
heb je de natuur bij je en die verveelt nooit, want elk jaargetijde zorgt voor
andere producten. Zo blijft er veel afwisseling in je werk en is geen dag
hetzelfde. Ik kan geen baan bedenken die beter bij mij past.’

Wie zijn wij?
FHKN Partner in opleiding en examen is een samenwerkingsverband
van drie vakbonden, te weten FNV Bondgenoten, De Unie en CNV
Dienstenbond. Door deze contacten kunnen wij onderling
ervaringen uitwisselen. Wij kennen dus al snel de
opleidingsbehoefte van werknemers in verschillende sectoren. Van
onze kennis kun jij dus profiteren, want de aangeboden opleidingen
sluiten aan bij de behoefte van jou en (toekomstige) collega’s.

Wat doen wij?
FHKN Partner in opleiding en examen stimuleert het volgen van een
opleiding in het beroepsonderwijs in verschillende sectoren. Wij
vormen een schakel tussen bedrijfsleven, beroepsonderwijs en
examinering. Wij maken ons sterk voor het volgen van
beroepsopleidingen. Wij bevorderen vakbekwaamheid en
vaardigheden van werknemers. Wij zetten ons in voor meer
(landelijk) erkende diploma’s. Wij werken mee aan het terugdringen
van het aantal voortijdige schoolverlaters.

Zo hebben werkgevers en vakbonden afgesproken dat er in de cao
voor de bloemendetailhandel een diplomapremie is opgenomen
voor een aantal erkende diploma’s. Deze diploma’s moeten na 1 juli
2004 zijn behaald. De datum van het diploma is bepalend.
Bij het behalen van een erkend diploma ontvang je eenmalig een
premie van € 250,00 bruto. Daarnaast heb je bij het behalen van
een diploma uit een hogere groep dan je functiegroep recht op een
diplomatoeslag van 2% op je brutosalaris. Dat is mooi
meegenomen!

Cursussen die meebouwen aan een toekomst in
de bloemenbranche
Diploma’s die in aanmerking komen voor een diplomapremie en
diplomatoeslag:
• Diploma Basis / Beginnend Beroepsbeoefenaar Bloemsierkunst
(BB)
• Vakdiploma Dutch Flower Arrangements 2
• Diploma Vakfunctionaris / Zelfstandig Beroepsoefenaar
Bloemsierkunst (ZB)
• Vakdiploma Advanced Dutch Flower Arrangements 2
• Diploma Middenkaderfunctionaris Bloemschikken (KF)
• Diploma Specialist / Gespecialiseerd Beroepsbeoefenaar (GB)
• Diploma ‘Erkend Bloemsierkunstenaar’ (PVM)
De diplomatoeslag is ook nog op een aantal andere diploma’s van
toepassing.
Met ingang van januari 2008 zullen ook de volgende diploma’s
volgens de cao in aanmerking komen voor een diplomatoeslag en/of
-premie:
• Diploma assistent medewerker voedsel en leefomgeving
• Diploma Verkoper groene detailhandel
• Diploma Vormgever leefomgeving
• Diploma Manager groene detailhandel
Door het volgen van één van deze opleidingen is de eerste stap naar
een beroepsopleiding en een baan in de bloemenbranche gezet!
Ook voor leerlingen die via een leerwerktraject werkervaring
opdoen zijn er goede kansen voor een baan in deze branche.
Informeer naar de mogelijkheden en de voorwaarden bij:
VBW Centrale Ver. Bloemendetail handel
info@vbw-groenplein.nl
Aequor Kennis- en Communicatiecentrum www.Aequor.nl
FHKN Partner in opleiding en examen
FHKN@planet.nl

Lidmaatschap vakbond
Lid zijn van een vakbond is belangrijk omdat jij daar met al je
vragen terecht kunt over loon, vakantiegeld, vakantiedagen,
ontslag, juridisch advies bij ingewikkelde kwesties over je werk en
nog veel. Informeer bij:
FNV Bondgenoten
www.FNVBondgenoten.nl
CNV Dienstenbond
www.CNVDienstenbond.nl

Cursussen voor mensen die willen werken in een
bloemenwinkel
Bloemschiktechnieken
Tijdens deze cursus leer je hoe je een handgebonden boeket kunt
maken. Daarnaast is er veel aandacht voor compositie, vorm, kleur
en trends. Aan het einde van de cursus beheers je alle gangbare
technieken voor het maken van boeketten.
Je leert de volgende basistechnieken:
• Bindtechnieken
• Steektechnieken
• Draadtechnieken
• Verdieping
bloemschikken
Productkennis
Deze cursus is een basiscursus waarin je veel bloemen en planten
leert kennen. Het is heel belangrijk om te weten hoe je bloemen op
een juiste manier kunt
verwerken en welke planten
je voor een bepaalde
gelegenheid kunt verkopen.
De belangrijkste aspecten
van snijbloemen,
kamerplanten en ook
tuinplanten komen aan de
orde.

Verkopen en inkopen
De cursus Verkopen gaat in op alle
aspecten die te maken hebben met het
verkopen van artikelen. Je leert
praktisch, klant- en doelgericht
verkopen.
Het onderdeel inkopen is gericht op
het verwerven van opdrachten, het
maken van offertes, inkopen en
administreren. Een cursus waarbij wat
je leert in de praktijk kan worden
toegepast.
Wie
Alle cursussen zijn bedoeld voor
startende werknemers, (voortijdige)
schoolverlaters en werkzoekenden in
de bloemenbranche.
Waar
Een aantal opleidingsinstellingen,
verspreid in het land, werkt mee aan
de realisatie van deze cursussen.
Tijd
Het aantal dagdelen varieert van
8 tot 11. Dat is per cursus verschillend.
De afsluiting van een cursus vindt
altijd plaats op de uitvoeringslocatie /
school.
Kosten
Aan elke cursus hangt een ander
prijskaartje. Informeer naar de
inhoud, de locatie en de prijs via
www.hetbbb.nl.

Met een vakdiploma zit je op rozen

Info

Onze partners in de groensector:
Aequor Kennis- en Communicatiecentrum
Postbus 601
6710 BE EDE
Info: www.Aequor.nl
FHKN Partner in opleiding en examen
Hardwareweg 7
3821 BL AMERSFOORT
Telefoon 06-43202569
E-mail: FHKN@planet.nl
Info: www.FHKN.nl
FHKN Partner in opleiding en examen is één van de
participanten in de Associatie voor Praktijkexamens

BBB Branchebureau Bloemendetailhandel
Prins Mauritsplein 1A
2582 NA DEN HAAG
Info: www.hetbbb.nl
HBD Hoofdbedrijfschap Detailhandel – project Ruik je kans …
Postbus 90703
2509 LS DEN HAAG
Info: www.HBD.nl
NVT Nederlandse Werkgeversvereniging van Groen- en Tuincentra
Postbus 619
3440 AP WOERDEN
Info: www.NVT.nl
VBW Centrale Vereniging
Bloemendetailhandel
Zandlaan 18
6717 LP EDE
Info: www.vbw-groenplein.nl
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Ruik je kans
in de bloemenbranche

