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het opleidingsaanbod voor u en uw medewerkers in Greenport Regio Boskoop
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INLEIDING

Uw bedrijf groeit, grenzen worden verlegd. Maar dat geeft ook zorgen, zoals… 
‘waar vind ik goed opgeleid personeel’?! Deze brochure helpt u in het vinden van 
het antwoord op die vraag… Want waar vindt u goed opgeleid personeel? In uw eigen 
organisatie!

Het beste personeel is wat al bij u werkt. Zij kennen het bedrijf, de cultuur ervan én 
uw productassortiment. Door te blijven leren groeit uw medewerker met uw organisatie 
mee, blijft hij of zij beter inzetbaar én nog meer gemotiveerd. Voor uzelf geldt dat de 
uitdagingen waar u als ondernemer voor staat soms ook net iets makkelijker worden 
met nieuwe kennis en inzichten, die u van collega-ondernemers opdoet.  

Stichting Greenport Regio Boskoop heeft samen met Wellantcollege Boskoop, 
de groen-opleider in de regio, een passend opleidingsaanbod voor medewerkers 
ontwikkeld en in samenwerking met Rabobank ook managementopleidingen voor 
ondernemers in het pakket. 

Vanaf september 2018 wordt een breed scala aan opleidingen en masterclasses 
aangeboden, voor zowel medewerkers als ondernemers in Greenport Boskoop. 
De vernieuwde boomteelt opleiding biedt nu de mogelijkheid om diverse modules 
te volgen, waar een erkend certifi caat voor kan worden behaald. Elke module wordt 
met een opdracht praktisch vertaald naar de eigen organisatie. Zo kan een medewerker 
uit Oost-Europa of een zij-instromer gebaat  zijn bij extra teelt- en productkennis. 
Of een productiemedewerker doorgroeien naar een leidinggevende functie. Dat geeft 
u als ondernemer de ruimte om bezig te zijn met wat u écht wilt doen. 

De opleidingen in deze brochure worden aangeboden op verschillende niveaus en 
gaan van start bij voldoende aanmeldingen. 

Durft u het aan om samen met uw medewerkers te blijven ontwikkelen? 
Neem contact op om te bespreken welke opleidingen passen bij u en uw medewerkers.

‘BLIJVEN LEREN 

IS DE MEEST 

DUURZAME 

INVESTERING 

IN JE BEDRIJF 

EN IN JEZELF’.

MICHIEL GERRITSEN
VOORZITTER

ST. BELANGENBEHARTIGING 
GREENPORT BOSKOOP



De opleiding Green Production Boomteelt wordt aangeboden op niveau 2,3 en 4. 

De opleiding is opgebouwd uit diverse thema’s (zie kaders) die de veelzijdigheid van de sector 

laat zien. De modules zijn ook afzonderlijk te volgen waar een erkend certifi caat voor kan worden 

behaald. Middels een opdracht wordt er een praktische vertaling gemaakt naar de eigen organisatie. 

Weten wat er bij u en uw medewerkers past? Stuur een email naar info@greenportboskoop.nl en wij 

nemen contact met u op. 

Inhoud
Voorbereiden, verzorgen, oogsten, bewaren, planten-
fysiologie, gewasbescherming, productkennis. 

Doelgroep
Medewerkers, parttime krachten, zij-instromers. 

Inhoud
Afzet, productkennis, kwaliteitszorg, sectoren en ketens, 
communicatie.

Doelgroep
Medewerkers, parttime krachten, zij-instromers.

TEELT VAARDIGHEDEN

KWALITEIT EN KETEN

Planten zijn levende producten. Eén verkeerde handeling kan 
funest zijn. Voor de kwaliteit van producten en de inzetbaar-
heid van personeel is het belangrijk dat medewerkers de juiste 
(basis)kennis van teelt bezitten.

Kwaliteit is de kracht van uw bedrijf. Dat stopt niet als het 
product de tuin verlaat, want ook in de keten wilt u staan voor 
kwaliteit.  



Inhoud
Operationele planning, bedrijfsadministratie.

Doelgroep 
Medewerker (middenkader), ondernemer.

Inhoud
Bedrijfsruimten, machines en apparatuur, automatisering, 
hygiëne en werken volgens protocol, onderhoudsplanning, 
storingsanalyse, veiligheid (vca).

Doelgroep
Medewerkers, parttime krachten, zij-instromers.

Inhoud
Arbeidsorganisatie, leidinggeven, HRM. 

Doelgroep
Medewerker (middenkader), ondernemer.

PLANNEN EN ORGANISEREN

AANSTUREN/ BEGELEIDEN 
MEDEWERKERS

BEDRIJFSMIDDELEN

Het bedrijf groeit en de operationele planning en een stukje 
(bedrijfs)administratie komt onvermijdelijk steeds meer bij de 
medewerkers te liggen. Effi  ciënt inzetten van tijd, middelen en 
mensen; daar heeft u elke dag plezier van.

Bedrijfsruimten, machines en apparatuur zijn belangrijke 
middelen binnen een bedrijf. Onderhoudsplannen, veiligheid, 
maar ook het oplossen van storingen vraagt niet alleen veel 
tijd, maar ook de juiste vaardigheden. Medewerkers 
opleiden en verantwoordelijkheid geven over de bedrijfs-
middelen brengt rust in het bedrijf. 

De juiste mensen inzetten op de juiste plek én op de juiste 
manier. Dat is niet altijd eenvoudig, maar belangrijker dan 
ooit! Gemotiveerde medewerkers zijn als olie in een machine. 



Inhoud
Bedrijfsanalyse, marktanalyse, bedrijfsplan, verbeterplan en 
innovatie. 

Doelgroep
Bedewerker (middenkader), ondernemer.

Inhoud
Analyse bedrijfsresultaten, PDCA, productieplan. 

Doelgroep
Medewerker (middenkader), ondernemer.

Inhoud
Ondernemersvaardigheden, basiskennis bedrijfsprocessen, 
fi nanciën, klanten trekken, boeien en binden, kansen en 
bedreigingen. 

Doelgroep
Toekomstige ondernemers, ondernemers die recent zijn 
gestart.

BEDRIJFSONTWIKKELING

ORIËNTEREN OP 
ONDERNEMERSCHAP

PROCESBEHEER

Niet alleen in het bedrijf gebeurt van alles maar ook buiten 
het bedrijf zijn er voortdurend ontwikkelingen. In deze module 
leert u zowel het bedrijf als de markt analyseren én daarop in 
te spelen. 

Het beheersen van de processen binnen de organisatie 
wordt steeds belangrijker.  De organisatie wordt groter en de 
processen complexer. Het analyseren van bedrijfsresultaten 
en het maken van een productieplan is belangrijk. 

Wil jij graag een eigen bedrijf starten? Of ga jij (in de toekomst) 
het bedrijf overnemen? Kriebelt het al langer, maar je twijfelt 
of het echt iets voor jou is? Volg de module oriënteren op 
ondernemerschap! In een veilige omgeving ga je proeven aan 
het ondernemerschap en leer je alles wat er nodig is om een 
bedrijf te starten en een succesvolle ondernemer te worden. 



BEDRIJFSSTRATEGIE

ONDERNEMERSASSESSMENT 

EN COACHING

De dagelijkse bezigheden en plannen voor de korte termijn 
eisen al uw aandacht op. En actief werken aan de toekomst-
plannen van uw bedrijf komt u niet aan toe. Doe nu een 
strategiesessie met uw eigen adviseur! 
Met uw adviseur gaat u in 3 sessies stap voor stap, met be-
hulp van een digitale toolkit, dieper in op uw huidige 
en toekomstige bedrijfsstrategie. 

U heeft als ondernemer één doel: het succes van uw bedrijf. 
Dit is afhankelijk van allerlei factoren waaronder uzelf als 
ondernemer. Met een ondernemersscan en een spiegel-
gesprek krijgt u inzicht in uw ondernemerskwaliteiten en 
ontwikkelpunten. Vervolgens kunt u met een coach sparren 
over uw ontwikkelplan en bedrijfsstrategie. 

Inhoud
Inzicht in uw huidige bedrijfssituatie en de kracht en 
kwetsbaarheid van uw bedrijf, onderscheidend vermogen, 
klantsegmenten, bestaande en nieuwe markten, 
organisatiestructuur, trends en ontwikkelingen, kosten-
structuur, toekomstplannen en -strategie.

Doelgroep
Ondernemers

Inhoud
Ondernemersscan, spiegelgesprek, coachingstraject.

Doelgroep
Ondernemers



BEDRIJFSOVERDRACHT EN 

BEDRIJFSOPVOLGING

AGRARISCHE ONDERNEMERS

Bij het overdragen van een bedrijf zijn er vele vraagstukken 
voor beide partijen.  Uit welke stappen bestaat het proces 
van opvolging? Welke veranderingen moeten er doorgevoerd 
worden in het bedrijf? Welke rolwisselingen vinden er plaats? 
Tijdens de miniMaster Agrarische Bedrijfsoverdracht en 
Agrarische Bedrijfsopvolging gaat u samen met andere 
(toekomstige) ondernemers verdiepen in de belangrijkste 
aspecten van de bedrijfsoverdracht en bedrijfsopvolging. 

U staat als ondernemer voor grote uitdagingen. Maatschappelijke, 
economische en technologische ontwikkelingen gaan snel. 
Dit alles vraagt veel van uw ondernemerschap. Om u daarbij 
te ondersteunen is er een miniMaster Agrarische Ondernemers 
ontwikkeld. Hierin leert u welke koers de juiste is voor het 
bedrijf, waarop u het beste in kunt spelen en hoe u zorgt voor 
fi nanciële continuïteit en groei.

Inhoud
Rolwisselingen in het bedrijf, fi scaal- en juridische aspecten, 
vermogensmanagement, strategisch management, fi nancieel 
management, marketing management, trends en ontwik-
kelingen, bedrijfswaardering en overnamefi nanciering, wat 
gaan we ‘anders’ doen?

Doelgroep miniMaster Bedrijfsopvolging
Ondernemers die zich voorbereiden op het stoppen of 
overdragen van hun bedrijf. 
Doelgroep miniMaster Bedrijfsopvolging
(Toekomstige) ondernemers die een bedrijf opvolgen. 

Inhoud
Strategisch management, fi nancieel management, persoonlijk 
leiderschap, samenwerken in de keten, innovaties in de 
voedselketen, smart farming, internationale ontwikkelingen, 
duurzaam ondernemen. 

Doelgroep
Ondernemers

Onderstaande masterclasses worden aangeboden door Rabobank. 

Ook als u geen lid bent van de Rabobank kunt u deelnemen. 

Rabo miniMaster

Rabo miniMaster



INNOVATIE

Innovatie is een belangrijke pijler van groei. De vraag is niet óf 
u moet innoveren, maar hóe u dat gaat doen. Hoe komt u aan 
goede en bruikbare ideeën? Wat is er nodig om van een idee 
een succesvol business model te maken? 

Inhoud
De snelste route door het innovatiedoolhof, idee generatie, 
management van innovatie, fi nanciering van innovatie, 
delen van ervaringen. 

Doelgroep
Ondernemers

Rabo miniMaster



BUSINESS DEVELOPMENT 

& INNOVATIE VOOR 

AGRIBUSINESS

BEDRIJFSKUNDE 

VOOR AGRIBUSINESS

Hoe speelt u eff ectief in op de markt van morgen met de 
juiste toegevoegde waarde? Een stevige uitdagingen voor veel 
bedrijven. Het vraagt van u als ondernemer creativiteit en 
innovatiekracht. Na afl oop van de masterclass bent u beter in 
staat om voor uw organisatie (product)ontwikkeling en 
-vernieuwing om te zetten naar concrete stappen.

De sector is continu in beweging. U heeft voortdurend te 
maken met nieuwe trends en ontwikkelingen. U moet telkens 
inspelen op veranderende marktkansen. Tijdens de master-
class Bedrijfskunde voor Agribusiness leert u alles over de 
bedrijfsmatige kant van de agrarische wereld, van fi nanciële 
zaken tot marketing en logistieke uitdagingen. Dan kan het u 
net iets makkelijker maken om adequaat te reageren. 

Onderstaande masterclasses worden aangeboden door Boerderij Academy 

in samenwerking met Nyenrode business universiteit

Inhoud
Strategie, de succesvolle ondernemer, fi nanciën, hoe het 
denken in ketens leidt tot een betere bedrijfsvoering, sa-
menwerken en leiderschap, verandermanagement. 

Doelgroep
Ondernemers

Inhoud
Leveren van toegevoegde waarde, succesfactoren voor 
innovatie, big data, vergroten van het innovatief vermogen, 
strategische concepten, leiderschap in vernieuwingsproces. 

Doelgroep
Ondernemers



STRATEGISCHE 
AGRIMARKETING
Marketing is belangrijker dan ooit. De snelle digitale verandering 
zorgt voor een verschuiving van de markt en een andere 
klantvraag. De collegereeks Strategische Agrimarketing geeft 
antwoord op de vraag hoe jij als marketeer waarde voor jouw 
organisatie, jouw klanten én jezelf creëert.

Inhoud
Klantbeleving, marketingstrategie en waardecreatie, nieuwe 
technologieën en marketing, uitvoeren van de marketings-
trategie, digitale marketingcommunicatie.

Doelgroep
Ondernemers, medewerkers met marketingfunctie.



MEER INFORMATIE 
OF AANMELDEN? TIP

Stuur een e-mail naar info@greenportboskoop.nl en wij nemen 
contact met u op.

Op de jaarkalender in de bijlage vindt u meer informatie over het 
aantal bijeenkomsten per module, in welke periode de modules 
worden aangeboden en de kosten.

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden! 
Neem contact op met uw scholingsconsulent voor meer 
informatie (info@talentboom.nl)of kijk op de website 
www.talentboom.nl. 




