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Redactie stuk Winter

Het seizoen waarin de natuur totaal in rust gaat nadat het zich
volledig heeft gegeven in de seizoenen lente en zomer. In de
nieuwsbrief winter wijden we ons aan het onderwerp: Bewust rust
nemen.
Elke onderneming heeft net als de natuur een periode nodig om zich
op te laden. Alleen dan kan je weer tot groei en bloei komen.
En jammer genoeg gaat die rust nemen niet van zelf. Daar moet je
wel iets voor doen. Hoe gek het ook klinkt.
In deze nieuwsbrief zullen er "wijze inzichten" gegeven worden
zodat dit aspect van het ondernemen ook aan bod komt.
Voor de oplettende en trouwe EVON nieuwsbrief lezer: je zal in deze
nieuwsbrief een onderdeel missen. Namelijk het interview van een
nieuw lid. Daar zijn we als redactie niet aan toe gekomen. Wordt
wel vervolgd.
Veel leesplezier en we zijn erg blij met de positieve reacties tijdens de ALV die op 21 november 2013
plaats vond. Dat geeft ons een goed gevoel en goede moed voor 2014.
Met een vriendelijke groet Vera van Randwijck en Anja Bunnik
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Als bloemist leef je intens mee met het jaarritme. In ons vak verkoop je meestal bloemen, dus moeten
veel van onze producten in groei of bloei zijn om te kunnen verkopen. Kleurige bloemen ogen natuurlijk
beter in een mooie schaal dan een stronkje wortel. Hoewel... in de winter krijg je van die
stronkjes/boeketten die in hun soort ook weer heel mooi kunnen zijn. Wat ´n mooi vak heb ik toch
eigenlijk! Maar wat ik eigenlijk wil vertellen is dat bij elk soort bloem of plant deze bloeifase en -wijze
weer anders is. Iedere bloem heeft zijn eigen moment, zijn eigen reden om te bloeien, zijn eigen vorm
en zijn eigen behoeften.
Een heel planmatig licht/warmte/kou schema zit achter het voorradig zijn van verschillende bloemen en
planten. De kerstroos bloeit nu eenmaal niet in de zomer. En het sneeuwklokje groeit al heel vroeg in
de lente, tot onze verrukking. Het is wel zo dat de meeste bloemen bloeien in de zomer en begin
herfst. Maar er blijven genoeg bloeiers in de rest van het jaar over. Kwekers van die bloemen weten
gelukkig heel goed wat en wanneer welke bloem het beste bloeit.
Naast de bloeitijd is er voor sommige planten ook vrieskou nodig. Bijvoorbeeld de hyacint. Deze zal
nooit bloeien als er geen deken van kou overheen is geweest. De kou heeft zo een functie: een periode
van rust en stilte. In die kou kan de bloembol zich blijkbaar het beste voorbereiden op een nieuw
bloei-jaar.
Het lijkt dan of hij stil staat in zijn ontwikkeling. Aan de buitenkant is er ook bar weinig te zien. Maar in
feite is dat op micro-niveau heel anders. Er vinden allerlei chemische voorbereidingsprocessen plaats in
zo'n bol. En van die processen worden er een aantal alleen door middel van kou geprikkeld.

Dit is ons natuurlijke jaarritme. De winter is een tijd van stil worden van binnen, een tijd van bezinning.
Onze onderneming heeft ook een periode "winter" nodig tot groei en bloei te komen. Ogenschijnlijk
gebeurt er niets. Maar inwendig krijgen processen en keuzes van binnen vorm. Om vol tot uitdrukking
te komen in de lente. Vaak weet je dan zelf niet eens meer waar 't vandaan komt, die nieuwe inzichten
en de nieuwe energie. Fijn toch, die kou?
Met een vriendelijke bloemengroet Anja Bunnik

(Het bloemenmeisje van Amersfoort)

Wie is Wie - Caroline Hulsman
Binnen Wie-is-wie vertellen ondernemers van EVON over wie ze zijn en wat ze drijft aan de hand van
vijf vragen.

In deze editie is het woord aan:
Tundun Communicatie - Caroline Hulsman
Waar ben je als ondernemer trots op?
Ik kom niet uit een ondernemersfamilie en ben er trots op dat ik na 18
jaar loondienst gekozen heb voor het ondernemerschap.
Verder ben ik trots dat ik ook in crisistijd een winstgevende onderneming
draaiende houd, maar vooral ben ik trots dat op de prettige samenwerking
met mijn klanten en dat ik ze mij het gevoel geven dat ik ze help met mijn
adviezen.
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Wat is het onderscheidend vermogen van je eigen bedrijf?
Het goed kunnen luisteren. Niet beginnen met wat ik allemaal te bieden heb, maar vooral luisteren
naar wat de wens van de klant. Wat wil hij bereiken? Hoe ziet hij dat voor zich? Wat verwacht hij van
mij?

Waar helpt jouw bedrijf je klant mee?
Tundun Communicatie & PR biedt een breed scala aan communicatie en PR ondersteuning, van
strategie tot uitvoering.
Wil een klant zijn terrein uitbreiden naar een andere sector of regio, dan kijk ik welke strategie en
welke middelen daar het beste bij passen.
Van een website, advertentie, brochure, artikelen in de media tot een Google Adwords of twitter
campagne. Alles is mogelijk.
Maakt een klant een veranderingsproces door, dan adviseer ik over de interne en zonodig externe
communicatiestrategie en kan die desgewenst ook uitvoeren.
Het hoeven geen grote projecten te zijn, ook voor af en toe een advertentie, het beoordelen van een
website, het schrijven van een persbericht, het trainen in sociale media kun je bij mij terecht.

Hoe zorg je dat je scherp blijft?
Door altijd kritisch naar mijn eigen werk te blijven kijken, mezelf te blijven ontwikkelen en open te
staan voor feedback van de mensen om mij heen.
En verder… ook regelmatig de nodige rust te nemen. Als ondernemer kun je 24/7 blijven werken. Ik
heb geen 9-5 mentaliteit, lunch op het terras als die mogelijkheid er is, maar werk daarnaast ook
regelmatig avonden en in het weekend door. Als ondernemer vervaagt de scheidslijn tussen werk en
privacy, maar werk is niet het enige in het leven. Af en toe je hoofd leeg maken bij familie en vrienden,
bijeenkomsten of langs het strand en in het bos leidt bij mij tot verfrissende ideeen.

Waar staat je bedrijf over vijf jaar?
Ik ben ervan overtuigd dat ik over 5 jaar nog met plezier als ondernemer actief ben, met een verder
uitgebreid netwerk om mij heen van specialisten waar ik waar nodig op terug kan vallen.

Van de bestuurstafel

Nieuws vanuit het Bestuur
Alweer de laatste nieuwsbrief van 2013, de wintereditie. Aan mij dit keer
de mooie taak om een stuk te schrijven vanuit het Bestuur. De tijd
vliegt, de redactiecommissie (Anja en Vera) heeft haar eerste jaar er
bijna opzitten. Ga zo door dames, de nieuwsbrief blijkt een goed en
graag gelezen item.

We hebben bij het schrijven van dit stuk net de ALV achter de rug. Een goed bezochte ALV bij Superfun
in Amersfoort. Na een uur bowlen, er zijn echt een paar verborgen talenten onder onze leden, startte
de ALV met 21 leden!
Tijdens de ALV zijn een aantal punten ter stemming gebracht. Deze punten konden vooraf worden
ingezien via de verzonden stukken en bij afwezigheid kon men ook via de mail een stem uitbrengen.
Een van de voorgestelde (en aangenomen) punten was het verhogen van de bijdrage (naar €30,-) voor

17-3-2014 16:01

