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TOP Ondernemerschap Programma Kwekerij
Opleidingsniveau

-

URL

https://www.talentboom.nl/cursussen-en-opleidingen/opleidingen/opleiding-topondernemerschap-programma-kwekerij-908.html

Duur

7 tot 10 dagen

Kosten

€2995,- excl. btw

Subsidie

Neem contact op met uw scholingsconsulent

Data en locaties

30-06-2022 - Diverse locaties
04-10-2022 - Diverse locaties

Opleider

Ondernemerschap Academy

Contactpersoon

Marianne Nelisse

Adres

Maliesingel 39-40

Postcode

3581BK

Plaats

Utrecht

Telefoonnummer

030-2370700

E-mailadres

info@ondernemerschapacademy.nl

Website

http://www.ondernemerschapacademy.nl

Informatie

Wil jij je bedrijf verder professionaliseren, inspelen op de kansen die er zijn en een
bedrijfsvisie voor de komende jaren bepalen? En wil je je als ondernemer, bedrijfsleider of
(beoogd) opvolger ontwikkelen op het gebied van ondernemerschap en leiderschap? Neem
dan deel aan dit gesubsidieerde programma met coachingsessies, een
persoonlijkheidsanalyse, inspirerende bedrijfsbezoeken en verdiepende bijeenkomsten met
andere kwekers. De LTO, scholingsconsultenten Boomkwekerij, Rabobank en de
Ondernemerschap Academy hebben de krachten gebundeld waardoor wij voor iedere
bijeenkomst praktijkgerichte en ervaren experts bieden, aangevuld met kennis uit de sector.
Niet zonder reden zijn alle oud-deelnemers zonder uitzondering zéér enthousiast over dit
programma en nodigen we jou ook uit om deel te nemen.

Resultaat

Je (her)kent je talenten en valkuilen en weet wat de impact van jouw leiderschapsstijl is
Je weet de kracht en zwaktes van je kwekerij en bent je bewust van kansen en
bedreigingen
Je bent geïnspireerd geraakt door de verhalen van ondernemers uit andere sectoren
Je hebt een actieplan geschreven waardoor je meer grip krijgt op jouw acties en resultaten
Je weet hoe je jouw actieplan kunt waarmaken en wie je daarvoor nodig hebt
Je stapt vaker uit de operatie om vooruit te kijken om de (groei)potentie te benutten
Je hebt geleerd hoe je de kwekerij minder afhankelijk maakt van jou
DoelgroepDit programma is ontwikkeld voor ondernemers, bedrijfsleiders en (potentiële)
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opvolgers in de boomkwekerij, vaste planten en zomerbloemen. Dit programma is voor alle
kwekers en je hoeft geen lid te zijn van de LTO of te bankieren bij de Rabobank.Er kunnen
maximaal 12 kwekers deelnemen aan dit programma. De ervaring leert dat deelnemers
aan een dergelijk programma ook na afloop intensief contact houden en elkaar blijven
versterken.
AanpakPersoonlijk kennismakingDit programma vraagt een investering in tijd en geld. Wij
willen er zeker van zijn dat je deelname daadwerkelijk van meerwaarde is voor jou en je
bedrijf. Voorafgaand aan je inschrijving bespreken we graag en vrijblijvend tijdens de
informatie bijeenkomst of dit programma je echt gaat helpen om om meer uit jezelf te halen
en je kwekerij verder te professionaliseren.

PersoonlijkheidsanalyseTer voorbereiding op het programma vragen we je een
persoonlijkheidsanalyse in te vullen. Deze scan brengt samen met een coachingsgesprek
niet alleen de kansen en uitdagingen in kaart, maar helpt ook om de juiste stappen te
zetten.

Persoonlijke coaching & individueel adviesBij de aftrap en na afronding van het programma
– en optioneel na iedere bijeenkomst – word je individueel begeleidt door een
ondernemerscoach om te zorgen dat je echt stappen gaat zetten.
Je hebt een goed doordacht actieplan toegespitst op je eigen bedrijf voor de komende drie
tot vijf jaar waardoor je meer grip krijgt op je huidige en toekomstige resultaten.

De thema bijeenkomstenTijdens de vijf bijeenkomsten doe je nieuwe kennis en
vaardigheden op, leer je van elkaar, raak je geïnspireerd door de bedrijfsbezoeken en
beiden we je praktische handvatten om direct in de praktijk te brengen.
1. De toekomst van je kwekerij

Waar staat jouw kwekerij over 3-5 jaar?
Welke rol vervul je nu en wil je straks vervullen in de kwekerij?
Maak nu de juiste keuzes die in de toekomst renderen
Persoonlijke ontwikkeling: kweker, manager & ondernemer
Betekenis van goed werkgeverschap
2. Mijn impact als leider

Jouw persoonlijke drijfveren, talenten & valkuilen
De impact die je als leider hebt op je omgeving
Vertrouwen in het maken van de juiste keuzes
Leiderschapsdilemma’s: vanuit vertrouwen leren loslaten
Sterk staan in een moeilijk gesprek
3. Benutten van groeipotentie
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Actuele marktcijfers & ketenontwikkelingen
Inzicht in je bedrijfscijfers en grip op rendement
De beste bedrijfsstrategie voor je kwekerij
Op welke disciplines wil jij excelleren?
Benut jouw onderscheidende vermogen
4. De juiste strategische keuzes

Jouw huidige en toekomstige strategie
Bepaal de disciplines waar je onderscheidend in bent
Weet succesvolle producten en concepten (door) te ontwikkelen
Ontdek wat je nodig hebt om echt te excelleren
Verklein je afhankelijkheid en vergroot jouw impact in de keten
5. Leiderschap en samenwerking

Ontwikkeling leiderschapsvaardigheden en goed werkgeverschap
Vertaling van je eigen visie naar medewerkers en partners
Gesprekstechnieken: Effectief beïnvloeden
Jouw (potentiële) samenwerkingspartners in beeld
Creëren van synergie met kwekers, handelspartners en retailers

Data bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1: donderdag 30 juni 2022 Bijeenkomst 2: donderdag 14 juli 2022 Bijeenkomst
3: donderdag 18 augustus 2022 Bijeenkomst 4: donderdag 15 september 2022
Bijeenkomst 5: donderdag 29 september 2022
Bijeenkomsten najaar/winter:
Bijeenkomst 1: dinsdag 4 oktober 2022Bijeenkomst 2: dinsdag 8 november
2022Bijeenkomst 3: dinsdag 6 december 2022Bijeenkomst 4: dinsdag 10 januari
2023Bijeenkomst 5: dinsdag 31 januari 2023
Investering
De investering voor dit programma bedraagt € 2.995,-. Via Colland arbeidsmarktfonds is er
een tegemoetkoming van € 995,- beschikbaar (Wanneer het bedrijf onder de cao Open
teelten valt).De investering inclusief subsidie bedraagt dus € 2.000,- exclusief BTW en
inclusief 5 bijeenkomsten met diner, 2 persoonlijke coaching sessies,
persoonlijkheidsanalyse, trainingsmateriaal en locatie- en drankkosten.Voor medewerkers
die premia afdragen aan Colland Arbeidsmarkt (open teelten boomkwekerij) is er Colland
subsidie mogelijk. Voor een meerprijs van € 995,- exclusief BTW breid je het aantal
individuele coachingsessies uit van 2 naar 5
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