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Lees voor

In de rubriek De Omdenkers komen ondernemers aan het woord die zich door de corona-crisis
gedwongen zagen een creatieve omslag te maken met hun bedrijf. Deze keer: Marloes Floor, die
op maat gemaakte verrassingen bezorgt.
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Wie: Marloes Floor (34)

PREMIUM

Organiseerde: Met haar bedrijf Floor Verrast verrassingsuitjes op maat
voor bijvoorbeeld bedrijven, familiedagen en vriendinnengroepen door
heel Nederland, van op pad met de boswachter tot kunst maken van glas
en van indoor skydiven tot duomassage.
Video can be skipped in 5 seconds
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Nu: Bedenkt ze verrassingspakketten in samenwerking met bedrijven die
in zwaar weer zitten.
„Toen het nieuws bekend werd dat onze horeca gesloten zou worden en
het coronavirus een grotere impact zou hebben dan dat de meesten in
eerste instantie verwachtten, schoot ik snel in de actiemodes. In het
verleden had ik wel eens eerder gedacht over een verrassing voor thuis,
maar toen heel bewust besloten het niet te doen. Het samenwerken met
diverse bedrijven, mensen op pad sturen en hen de mooie plekken van
Nederland laten zien is fantastisch. Nu popte het idee toch weer op. Ik
ben eerst gaan bedenken wat je allemaal vanuit huis kon doen en
workshoppartners gaan benaderen met de vraag wat zij voor
verrassingen thuis konden betekenen. In 10 dagen tijd ben ik van idee
naar compleet nieuw concept gegaan en 25 nieuwe samenwerkingen
afgesloten. En dat met twee jonge kinderen thuis en een man die het ook
onwijs druk had met zijn werk in de IT.”

Veilig betalen

14 dagen bedenktijd

MGO Bodywarmer
MGO Wax Bodywarmer
100% katoenlining
Twee insteekzakken
Twee opzetzakken

€ 59.95

€ 109.95

Bekijk nu

Microsoft OSce 2021

Online wijn proeven

€ 49.99

„Het is niet mogelijk het zover op maat te maken als bij mijn
verrassinguitjes buiten de deur maar ik luister goed naar de wensen van
de gast en probeer het zo passend mogelijk te maken. Denk aan een
artietst die een live-optreden via Zoom geeft, een creatieve workshop die
je thuis kunt doen met spullen die naar je worden verstuurd, een
buikdansworkshop via skype, een wijnproeverij via beeldbellen... Laatst
wilde een dochter met diabetes daarom niet op pad wil gaan toch haar
ouders graag verrassen met hun 50-jarige huwelijk. We hebben uitgepakt
met een grote goochelshow, een grote ballonnenpilaar met het cijfer 50
en een uitgebreide high tea met bloemen en bubbels.’

€ 299.99

Inventum Airco AC701
€ 199.99

€ 299.99

Zespresso KoSezetapparaat
€ 64.99

€ 139.99

Meer van De Telegraaf Webshop

„Het is enorm dankbaar werk en de reacties zijn echt lovend. Mensen zijn
dankbaar, vinden de verrassingen creatief en kunnen ook thuis echt
samen genieten. Het bedenken van de verrassingen is fantastisch en
spannend tegelijk. Hoe zullen de mensen het ervaren? Ik zou willen dat ik
soms even kon meespieken over hun schouders en ben altijd heel erg blij
wanneer ik een review ontvang of tijdens de verrassing iets op social
media zie verschijnen. Onlangs had ik iemand die een vriendschap heeft
opgebouwd met iemand die ze zakelijk kende en samen een
leeftijdsverschil van meer dan 25 jaar hebben. Enorm leuk om voor hen
een weekend te mogen bedenken. Ik heb heel veel ouders met jonge
kinderen als klant, die even echt tijd samen willen hebben zonder de
kinderen, het is soms hun eerste tijd weer echt samen in een lange
periode.”
Quitte
„Ik ben heel blij dat ik nu bezig kan blijven, mensen een ﬁjne ervaring kan
geven en met bedrijven mag samenwerken. Maar ik mis het op pad gaan
om bedrijven te bezoeken en de uitjes buiten de deur te organiseren.
Buiten de deur zijn veel meer mogelijkheden, is maatwerk gemakkelijker
en kan ik mijn creativiteit beter kwijt. De marges op de verrassingen thuis
zijn klein en er gaat veel tijd in zitten. Ik kan quitte spelen, maar mijn
verdiensten moeten op de langer termijn wel verder omhoog. Gelukkig
heb ik geen grote kosten zoals een pand of personeel.”
„Ik heb geen angsten, leef bij het moment en ben content met hoe het nu
gaat, heb alle vertrouwen in de toekomst. Ik hoop dat deze periode
mensen doet beseffen wat ze echt belangrijk vinden. Meer tijd maken
voor elkaar en hun dierbaren, respect hebben voor de kleine lokale
ondernemers en dat het respect voor de zorg blijft. Dat zijn onze echte
helden!”
www.ﬂoorverrast.nl

Heeft u ook een creatieve omslag met uw bedrijf gemaakt? Mail naar
vrij@telegraaf.nl en wie weet komt u ook in de rubriek De
Omdenkers!Heeft u ook een creatieve omslag met uw bedrijf gemaakt?
Mail naar vrij@telegraaf.nl en wie weet komt u ook in de rubriek De
Omdenkers!
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