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Masterclass Ketensamenwerking
Functies

Ondernemer

Opleidingsniveau

MBO

URL

https://www.talentboom.nl/opleidingen/opleiding-masterclass-ketensamenwerking-807.html

Duur

4 bijeenkomsten

Kosten

€120,-

Subsidie

nee

Opleider

Greenport Boskoop Academy

Contactpersoon

Anja van Tilburg

Adres

Italiëlaan 3

Postcode

2391 PS

Plaats

Hazerswoude Dorp

E-mailadres

info@greenportboskoop.nl

Website

http://

Informatie

Een blijvend voordeel houden op de concurrent, kosten verlagen, kwaliteit borgen én de
consument beter bedienen: samenwerken in de keten is onmisbaar geworden.
Ketensamenwerking biedt veel kansen. Tegelijk roept het ook dilemma’s en soms
weerstand op: wat als samenwerking een eenzijdige kostendruk bij de toeleverende partij
geeft? Hoe kun je als ondernemer zelf de regie houden en komen tot een win-win situatie
voor beide partijen?

"Samenwerking is geen doel, maar een middel."
Woody Maijers
Meer marge op je product? Het kan! Tijdens de bijeenkomsten helpt Woody Maijers (expert
op het gebied van agrarische ketens), samen met studenten van Hogeschool Inholland
(Tuinbouw & Agribusiness), u te zien waar de mogelijkheden liggen voor uw bedrijf.
Vaak liggen deze kansen dichtbij maar het vraagt de juiste aanpak om deze kansen te
verzilveren. Geïnspireerd door de gastbedrijven, al brainstormend met collegaondernemers en de kennis van Woody gaat u de kansen zien voor uw bedrijf. Om
vervolgens samen met de studenten te komen tot een concrete aanpak om deze kansen te
verzilveren!
Programma
Bijeenkomst 1: Ontdek je kansen Ontdek waar voor úw bedrijf kansen liggen die
daadwerkelijk leiden tot meer marge!

Bijeenkomst 2: Maak een keuze Maak een keus voor de meest kansrijke ideeën voor uw
bedrijf. En kom tot een strategie om deze kansen te verzilveren.
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Bijeenkomst 3: Ga in gesprek Ga in gesprek met uw ketenpartner en kom tot een win-win
situatie.

Bijeenkomst 4: Verzilver je kansen Aan de slag! Samen met studenten komt u tot een
concreet ketenplan voor uw bedrijf dat daadwerkelijk leidt tot meer marge.
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