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De afgelopen dagen is social
media ontploft met goede 

initiatieven, slimme en creatieve 
ideeën.  Wij zetten de beste voor 

je op een rijtje. 

Natuurlijk maken deze 
initiatieven de grote schade niet 
ongedaan, maar het geeft weer 
wat positiviteit en kracht om de 

komende periode door te komen.

CREATIEVE IDEEËN VOOR
KWEKERS TIJDENS DE COVID-19 CRISIS

#BuyFlowersNotToiletPaper
#FlowerBoost

#SteunDeKweker
#Flower4Oxygen
#FlowerCorona

Heb je zelf nog een goed idee en 
wilt u dit delen met andere 

kwekers? Mail dan naar 
marketing@royalvanzanten.com

dan plaatsen wij deze in dit 
whitepaper.

mailto:marketing@royalvanzanten.com


Kijk om je heen, wie zitten er in jouw dorp of stad waar je mee kan samen werken? 
Vraag het na bij je bloemist op de hoek, tuincentrum of andere winkeliers die nog 
steeds open zijn en in een winkelstraat vlakbij de supermarkt zitten. 

Wellicht kun je een leuke actie starten met de lokale winkeliersvereniging of kan het 
VVV je steunen door je berichten online te delen op hun kanalen. 

Werk samen met restaurants die eten bezorgen in plaats van open zijn. Bij elk diner een 
bosje bloemen erbij voor op tafel of een tof plantje voor de gezelligheid is geen gek 
idee!

Informeer ook je lokale nieuwsblad hierover, zij zijn ook op zoek naar positief nieuws 
dat de mensen verbind:

https://teylingen.nieuws.nl/nieuws/15010/kwekers-hebben-het-zwaar-streek-komt-in-
actie-steundekweker

TIP 1#
“LOCALS 4 LOCALS”

VERGEET DE ANDERE SCHAKELS NIET

Vergeet niet dat een bloemist en 
tuincentrum leven van planten en bloemen 
verkopen. Als u op de hoek heel goedkoop 
uw product verkoopt dan zullen zij 
helemaal niets meer verkopen, en dus ook 
niet meer inkopen. Dat is een “sigaar uit 
eigen doos” gevalletje.

Werk dus met ze samen, ga bij ze langs en 
kijk wat jullie samen kunnen doen. De 
consument weet dan hopelijk in de 
toekomst ook weer de bloemist te vinden 
voor een wekelijks bloemetje op tafel of 
voor de planten in de tuin.

https://teylingen.nieuws.nl/nieuws/15010/kwekers-hebben-het-zwaar-streek-komt-in-actie-steundekweker


Veel kwekers verkopen hun producten nu aan de omgeving “langs de weg”. Wees 
voorzichtig en houdt de maatregelen aan van het RIVM en Rijksoverheid als u dit 
doet. Wij hebben een paar handige tips op een rijtje gezet. Laat mensen zien en 
weten wat je waar en wanneer verkoopt! Als mensen het niet weten kunnen ze je 
ook niet steunen. 

WAAR KAN IK DAT DOEN?

• Tip gebruik Facebook/Instagram om met particulieren in 
contact te komen.

• Gebruik LinkedIn vooral om in contact te komen met je 
zakelijke netwerk.

• Je kunt ook in je eigen netwerk een whatsapp bericht 
met foto versturen, vraag je netwerk om dit te delen met 
hun netwerk. 

3 EXTRA DONATIE OPTIES:

1: We hoeven het niet weg te 
gooien en de planten/bloemen 
krijgen een mooi thuis.

2: We zijn uit de kosten! 

3: Dit is de normale prijs, u blij, wij 
super blij! 

TIP 2#
“VERKOOPTIPS ”

BETALINGSTIPS:

• Tikkie (contactloos op afstand betalen 
door middel van een QR-code).

• Pinnen/ contactloos betalen.

• Geld overmaken.

• Contant in een pot/box zodat contact 
wordt vermeden.

• Alleen persoonlijk contant betalen 
mogelijk? Houdt dan ruime afstand, leg 
het geld neer bij overdracht en houdt 
handschoenen aan. 



Sluit je aan bij landelijke initiatieven, deze zijn te vinden op verschillende social media 
kanalen  zoals LinkedIn, Facebook (staan veelal in lokale groepen of in de bloemisten/ 
kwekers groepen). Je hoeft niet overal aan mee te doen, kies voor wat bij je en je 
bedrijf het beste past.

NOG EEN PAAR HANDIGE TIPS:

• Maak foto’s met mensen (vraag het wel netjes, vanwege de AVG) , en denk eraan 
1,5 afstand van elkaar.

• Tag iedereen in de foto en in het bericht, zo krijg je meer bereik.

• Maak gebruik van je eigen zakelijke en privé netwerk en goodwill. Wellicht kan die 
vriend van je die aannemer is wel met zijn busje helpen om de planten/bloemen 
te transporteren.

TIP 3#
“SAMEN STA JE STERK”

HIER ZIJN EEN PAAR GROTE 

“CAMPAGNES”

#Flowerboostchallenge

#Buyflowersnottoiletpaper

#Flowers4Oxygen

#Steundekweker

#FlowerCorona



De wereld veranderd om ons heen, niet alleen plotseling maar ook in kleinere stapjes. 
Digitalisatie is een mooi voorbeeld. De veranderingen gaan hard, maar er zijn nu ook veel 
goede voorbeelden waar je snel van kan leren. Gebruik de tijd om nu je digitale business 
te ontwikkelen en daar ervaring in op te doen.

De mensen worden gevraagd thuis te blijven en men ziet momenteel de online verkopen 
in bijvoorbeeld tuincentra stijgen. De restaurants gaan over op thuisbezorging (voor zo 
ver ze dat nog niet deden).  Maak gebruik van de infrastructuur van bedrijven zoals 
PostNL (Flora@Home), Bakker.com, Amazon en Bol.com. Start je eigen mini webshop! Of 
verkoop via social media zoals Instagram.

Wanneer de regels nog strenger worden, maar er nog steeds bezorgingen plaats mogen 
vinden zal dit één van de laatste opties zijn om je product zelf te verkopen aan 
particulieren.

TIP 3#
“GO DIGITAL!”

TIPS VOOR DE KORTE TERMIJN:

• Op Instagram/Facebook kan je ook direct 
producten verkopen.

• Verkoop gemakkelijk via sites zoals 
Bol.com.

• Via Wordpress kan je simpel en gratis 
een webpagina maken.

• Deel je link weer op social media en via 
whatsapp.

• Betalingen kun je doen via plugins, maar 
ook via een tikkie, of laat je klanten het 
overmaken.



NOG MEER INSPIRATIE!
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NOG MEER INSPIRATIE!



“BLOEMEN EN PLANTEN 
DRAGEN BIJ AAN JE MENTALE 

EN FYSIEKE GEZONDHEID”

#STAYHEALTHY 


