
 
 
Over KAVB Academy 
 
Het telen, verhandelen en broeien van bloembollen in de wereld van nu, vraagt om uitgebreide 
kennis en veel verschillende vaardigheden. Van technische kennis over de teelt tot het effectief 
aansturen van medewerkers. Daarnaast heb je als ondernemer te maken met ontwikkelingen in de 
markt. Ontwikkelingen waar je met jouw bedrijf op in moet spelen. Het runnen van een bedrijf is 
topsport! Dit vraagt veel van jouw leiderschapskwaliteiten en ondernemerschap. 
 
Als deelnemer van KAVB Academy ga je, onder leiding van stevige deskundigen, samen met collega’s 
van andere bedrijven aan de slag met verschillende aspecten die komen kijken bij leiderschap en 
ondernemerschap. KAVB Academy gaat -weliswaar afgewisseld met praktische oefeningen- echt de 
inhoud en de diepte in: het is een programma op academisch niveau. Hiermee helpt KAVB Academy 
de (kennis)positie van jou als ondernemer of medewerker in de bloembollensector te versterken én 
je bovendien te laten groeien.  
 
Over het programma van 2023 
 
Na een zeer succesvolle eerste editie, hebben we hard gewerkt aan een inspirerend en uitdagend 
vervolg. De rode draad in het tweede programma is weerbaar en proactief ondernemerschap. Door 
de stroom aan ontwikkelingen op nationaal Europees en mondiaal niveau, op het gebied van wet- en 
regelgeving, duurzaamheid, maatschappij en politiek krijg je als ondernemer behoorlijk wat voor je 
kiezen. Toekomstbestendig ondernemen betekent dan ook dat je beschikt over een flinke dosis 
zelfkennis, dat je weet wat er speelt en uitdagingen weet om te buigen in kansen. Tijdens het nieuwe 
programma van KAVB Academy gaan we hier samen aan werken, en zorgen dat je na het afronden 
van vijf prikkelende collegedagen met een flink aangevulde ‘gereedschapskist’ jouw onderneming 
verder kunt brengen.  

  
Het programma bestaat uit vijf inspirerende en vernieuwende bijeenkomsten:  
 
■ 18 januari 2023: ‘Breingeheimen’: de kracht van het Neuroleiderschap 
■ 1 februari 2023: Training door de Lean Six Sigma Groep: behaal de Yellow Belt 
■ 22 februari 2023: Out-of-je-box: improvisatie- en communicatietraining van een cabaretier 
■ 8 maart 2023: Public Affairs & Lobby: op pad naar de Tweede Kamer  
■ 22 maart 2023: De grote Nyenrode-dag op het kasteel, met aansluitend diner  
 
Coaching 
In aansluiting op de trainingsdagen, kun je ook nog eens gebruik maken van een coachingstraject. Dit 
traject bestaat uit drie bijeenkomsten, waarin je individueel wordt gecoacht op ondernemerschap en 
leiderschap.  
 
 
 



Voor wie?  
KAVB Academy is bedoeld voor (aankomende) ondernemers en medewerkers tussen de 35 en 45 
jaar, van bedrijven in de bloembollensector. 

Wat levert het je op? 

• Je krijgt een helder beeld van de persoon achter de leidinggevende: wat zijn jouw sterke
punten en waarin kun je jezelf ontwikkelen?;

• Je verbreedt je kennis van het politieke speelveld, op nationaal en Europees niveau;

• Je ontwikkelt kennis over complexe ontwikkelingen in de markt en maatschappij, en hoe je
deze kunt vertalen naar jouw bedrijf;

• Leer effectiever te communiceren en te vertrouwen in je eigen oordeelsvermogen en
besluitvaardigheid’;

• Je leert van andere ondernemers en wisselt kennis en ervaring uit;

• Je daagt jezelf uit om nieuwe dingen te proberen, die je écht laten groeien als ondernemer.

Praktische info 

Globale indeling dagprogramma: 
09.30 Inloop 
10.00 Start ochtenddeel 
12.00 Uitgebreide lunch 
13.00 Start middagdeel 
15.30 Einde 

Locatie: 
Het KAVB-kantoor in Hillegom, De Tweede Kamer in Den Haag en Nyenrode Business University te 
Breukelen.  

Kosten: 
500 euro (excl. btw) per persoon. 

Aanmelden: 
Doe je mee of heb je toch nog vragen? Meld je dan bij Rianne van der Hulst: 
vanderhulst@kavb.nl. 
Je kunt je ook direct aanmelden bij het secretariaat; via 0252-536950 of kavb@kavb.nl of via 
deze aanmeldlink op de website van de KAVB.  

mailto:kavb@kavb.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNaLh20_Gl4xjWZhuV8G33RDWjjrtfwoSDzeFvbG6XxSvjXw/viewform


 

Inhoud programma 2023 
 

18 januari 2023: Breingeheimen: de kracht van het Neuroleiderschap 

 

 

  
Neuroleiderschap verbetert op een hele snelle manier gedrag door eenvoudigweg gebruik te maken 
van de kennis van de werking van het brein, de bron van al ons gedrag. Maar, vertel eens: hoe werkt 
ons brein precies? En hoe kun je je brein trainen om effectiever te zijn in je werk en leiderschap? Hoe 
verhoog je de mentale gezondheid van je medewerkers? Wat gebeurt er bij stress eigenlijk? En wat 
kun je doen om stress te verhogen of te verlagen? Vandaag duiken we diep in (nog onverkende) 
gebieden van het menselijk brein, een ware kennis- en toolbooster voor jouw als ondernemer en 
leidinggevende.  
 

 
 
Deze breindag wordt verzorgd door Angela van Dorssen, bedrijfskundige en internationaal 
gecertificeerd business coach van Connecting Energy, een bedrijf gespecialiseerd in coaching, 
leidinggeven en persoonlijke effectiviteit.  
 

1 februari 2023: Lean Six Sigma: de Yellow Belt voor ondernemers 

  

 

Organisatieverandering is een lastig iets. Lean Six Sigma en ‘Agile’ werken zijn een tweetal methodes 
die hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Lean Six Sigma richt zich op het verminderen van 
verspilling en versnellen van processen. Agile werken richt zich er op om het werk op een slimme 
manier te organiseren. André Hoogstad, senior consultant en trainer bij Lean Six Sigma Groep neemt 
ons op pragmatische wijze mee in deze verschillende methodieken en leert ons hoe we deze kunnen 
implementeren in het bedrijf. Daarbij staat succesvol  ‘continu verbeteren’ centraal. Hoogstad komt 



uit financiële wereld, maar maakte tussentijds een bijzondere switch naar voetbaltrainer in Amerika. 
Behoorlijk wat ervaringen en avonturen rijker keerde hij terug. Inmiddels stuurt hij als leider binnen 
het domein Private Banking en Vermogensmanagement continu op het vergroten van de 
persoonlijke effectiviteit en ligt zijn focus op het vak van coach en consultant. 
 

 

22 februari 2023: Improviseren en communiceren onder druk 

   

Er is geen ‘goed’ of ‘fout’ als het om authentiek reageren gaat. Maar hoe doe je dat eigenlijk? 

Vandaag gaan we leiderschapstraining in een heel ander jasje gieten, en je uitdagen buiten je 

comfortzone te stappen. Humor vormt deze dag een overkoepelend thema, want we krijgen les van 

Gert-Jan van Büseck, een enthousiaste workshopbegeleider met jarenlange podiumervaring als 

stand-upcomedian… 

Gert-Jan over de training: ‘deelnemers ervaren een intensieve training en stevige confrontatie met 

zichzelf. Ze 'moeten' (leren) loslaten hoe ze denken te zullen reageren en altijd greep (zullen) hebben 

op elke situatie. Immers, niet alles is op voorhand te sturen. Deelnemers leren zo vertrouwen te 

hebben in hun vermogen te reageren 'in het moment' en de juistheid van hun beslissing. Met die 

ervaring én transformatie kan hun leiderschap meer ontspannen beleefd en toegepast worden. Meer 

zelfvertrouwen, minder stress, goed leiderschap!’ 

Ben jij er klaar voor? 

 

8 maart 2023: Public Affairs & Lobby: op pad naar de Tweede Kamer 

 

    
 
 
De vorige editie is één dag gewijd aan het thema media en politiek. Algemeen voorzitter van de KAVB 
Jaap Bond heeft zijn rijke ervaring en wijze lessen gedeeld over framing en ‘de waan van de dag’. Ook 
dit jaar pakken we het thema politiek weer actief op, je hebt er als ondernemer in de agrarische 



sector immers heel veel mee te maken in de dagelijkse praktijk. Deze dag zal in het teken staan van 
public affairs en lobby, en dan vooral ook hoe deze onderwerpen nou door- en terugwerken tussen 
Den Haag en de bestuurders Brussel. We nemen deze dynamische en soms ongrijpbare wereld onder 
de loep. Grote bedrijven zoals de coca-cola’s en de tabakindustrie: hoe gaan zij te werk? Hoe worden 
besluiten in de EC genomen en wat merken wij daar dan van? Wat is de slagkracht van een minister 
van LNV eigenlijk? Kortom, genoeg mooie onderwerpen om over te leren en in gesprek te gaan. Deze 
dag wordt ‘in het hart van de democratie’ begeleid door de public affairs-specialisten en lobbyisten 
van LTO Nederland.  
 
 

22 maart 2023: Kasteel Nyenrode 

 

 
Ook dit jaar keren we vol gezonde spanning en enthousiasme terug naar de betoverende sfeer die 
kasteel Nyenrode te bieden heeft. Als ‘executive group’ volgen we dit jaar een inspirerende crème-
de-la-crème-dag op hoog niveau, waar je behoorlijk uitgedaagd zult worden en ook flink wat 
waardevolle tools mee naar huis krijgt- zoals Nyenrode Business University betaamt. Maar voordat 
we uiteindelijk naar huis gaan, sluiten het programma van KAVB-Academy gezamenlijk af met een 
diner op de Nyenrode Campus.  
 
 
Aanmelden: 
Doe je mee of heb je toch nog vragen? Meld je dan bij Annika Versloot: versloot@kavb.nl. 
Je kunt je ook direct aanmelden bij het secretariaat; via 0252-536950 of kavb@kavb.nl of via deze 
aanmeldlink op de website van de KAVB.  
 

mailto:kavb@kavb.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNaLh20_Gl4xjWZhuV8G33RDWjjrtfwoSDzeFvbG6XxSvjXw/viewform

