
 
 
Over KAVB Academy 
 
Het telen, verhandelen en broeien van bloembollen 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 2020 
 
De rode draad door het dit eerste programma is crisismanagement. Door de coronacrisis kun je als 
ondernemer te maken krijgen met pittige opgaven als: hoe ga je om met wegvallende afzetmarkten, 
het financieren van het bedrijf? Hoe communiceer ik hierover? En wat betekent de 1,5 meter-
samenleving voor jouw bedrijf en de inzet van personeel? Vragen als deze zullen ook aan bod komen 
in het programma.  
  
Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten waarbij één onderwerp centraal staat:  
 
■ 7 oktober 2020:  Ondernemen in een familiebedrijf 
■ 28 oktober 2020:  Leiderschap en persoonlijke effectiviteit  
■ 12 november 2020: Ondernemen in een veranderende markt en maatschappij 
■ 25 november 2020:  Politiek en invloed 
■ 9 december 2020: Rendement en financiën 
 
Alle bijeenkomsten duren een dag. In aansluiting op deze vijf bijeenkomsten kun je gebruik maken 
van een coachingstraject. Dit traject bestaat uit drie bijeenkomsten, waarin je individueel wordt 
gecoacht op ondernemerschap of 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 hoe jij bent als leidinggevende. Wat zijn jouw sterke punten en 
waarin kun je jezelf ontwikkelen? 



• Je word een sterke ondernemer en effectieve leidinggevende; 

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

• Leer effectief werken binnen een netwerk; 

• Krijg meer inzicht in het financieel rendement van jouw bedrijf. Voor wie? KAVB Academy is 
bedoeld voor (aankomende) ondernemers en medewerkers van bedrijven in de 
bloembollensector. 

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

Inhoud programma 2020 

 

7 oktober:  ‘Ondernemen in een familiebedrijf’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 procent van alle bedrijven is een familiebedrijf. Vooral in de bloembollensector zien we er nog 
heel veel. In een familiebedrijf ‘werkt’ het soms anders dan in andere MKB-bedrijven. Verschillende 
specifieke aspecten maken dit onderscheid, waaronder die extra dimensie in ondernemen: de 
familieband.  
 
Het programma van deze bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen, waarbij de volgende thema’s aan 
bod komen: 

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


• Bijzonderheden van een familiebedrijf: hierbij gaan we in op het ‘3-cirkel model’. De 
verhouding tussen familie, eigendom en bedrijf en de bijzondere onderlinge 
verhoudingen tussen deze drie takken.  

• Business planning: hierbij gaan we in op de ontwikkeling in het familiebedrijf, vanaf 
de start, het business model, leiderschap, doorgroei tot aan extern management. 

• Waarden in het familiebedrijf: we gaan in op de specifieke familie-aspecten in het 
bedrijf. De ontstaansgeschiedenis, de waarden, de omgang hiermee en het 
familiestatuut. 

 
De thema’s worden besproken aan de hand van een theoretisch kader, onderbouwd met praktische 
en herkenbare voorbeelden, schema’s en waar van toepassing filmpjes. We kiezen er voor de dag 
actief te houden. Dat wil zeggen, niet alleen maar luisteren, maar ook korte oefeningen en 
groepsopdrachten. De deelnemers aan de themabijeenkomst ontvangen op de dag zelf de 
presentatie met inhoudelijke informatie. 
 
Deze dag wordt begeleidt door KIEN OndernemersAdvies, een is gespecialiseerd in het adviseren en 
begeleiden van familiebedrijven in alle fasen van hun bedrijfsontwikkeling, en Hogeschool 
Windesheim Zwolle. Onder andere de heer Erik Veldhuizen, associate lector familiebedrijven van zal 
deze dag spreker zijn.  
 
 
28 oktober: ‘Ondernemen in een veranderende markt en maatschappij’ 

 

 

 

De basis van duurzaam en succesvol ondernemerschap staat of valt bij een passende strategie die 

continu bijgesteld moet worden, zowel bij de opbouw, uitbouw als afbouw van je bedrijf. 

Deze prikkelende dagsessie die theorie met praktijk verbinden zal, wordt begeleid door Toon van Tol, 

auteur van ‘Bollenpellen voor managers’ en commercieel strateeg van strategisch adviesbureau 

Comstratos. We beginnen in het oude Griekenland en Italië om de basis van strategie(ontwikkeling) 

te (her)ontdekken en zoomen uit met een blik in de toekomst over zakendoen in de nieuwe 

economie. 

Aan bod komen onder meer uitleg en toelichting over waarom we toch zo veel moeite hebben om de 

benodigde tijd in strategieontwikkeling te stoppen en leren we over de drie P’s -Positie, Potentie, 

Perfectie- de drie sturingsinstrumenten om een perfecte commerciële bedrijfsstrategie te bouwen. 

Na dit dagdeel heb je meer bewustwording over de belangrijke rol en het ontstaan van 

strategievorming, heb je nieuwe inzichten over de verschillende universele krachten in een 

veranderende markten, heb je (nieuwe) handvatten om je eigen bedrijfsstrategie te toetsen én kun 

je binnen je bedrijf zelf aan de slag met strategie-ontwikkeling. 

    



12 november ‘Leidinggeven en persoonlijke effectiviteit’ 

 
 
 
 

 
 

Ooit gehoord van ‘situationeel leidinggeven’ of  ‘een transactionele analyse’? Na het volgen van deze 
inspirerende dagsessie vol zelfreflectie, kun jij leiding geven met impact! Aan bod komen onder meer 
de vier stijlen van leidinggeven en hoe je deze toe kunt passen op je bedrijf. Ook het op de juiste 
manier geven (én ontvangen) van feedback is een belangrijk thema. Aan het einde van deze dag heb 
je een waardevolle toolbox aan kennis binnen handbereik waarmee je jezelf als leidinggevende beter 
leert kennen, en in concrete situaties effectief kunt handelen. 
 
Deze dag wordt verzorgd door Angela van Dorssen, bedrijfskundige en internationaal gecertificeerd 
business coach Connecting Energy, een bedrijf gespecialiseerd in coaching, leidinggeven en 
persoonlijke effectiviteit.  
 
25 november: ‘Politiek en invloed’ 
 

 
 
‘Denk niet aan een roze olifant’… een inspirerende dag in het teken van de invloed van de media op 
de beleving van de bloembollensector, over crisismanagement en het politieke spel, de lobby en de 
‘waan van de dag’. We krijgen onder andere les uit de praktijk van KAVB-voorzitter Jaap Bond, en 
leren over framing-tactieken en denkfouten.  
 
 
9 december: Rendement en financiën 
 

 
 
Een leerzame dag de diepte in: in deze laatste bijeenkomst van KAVB Academy draait alles om 
bedrijfskapitaal: Het interpreteren en beoordelen van de financiële prestaties en risico’s van 
investeringen en van het bedrijf als geheel. Maar ook: hoe meet je de prestaties van je bedrijf 
(kengetallen en prestatie-indicatoren)? Hoe krijg je financiële consequenties van te nemen of 
genomen beslissingen goed in beeld? Wat is het te verwachten rendement van besluiten en 



investeringen, en wat zijn daarvan de risico’s? Kortom, een dag vol waardevolle kennis en praktische 
handvatten relevant (zo niet een must) voor iedere onderneming, dus zeker ook voor jou! 
 
 
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.  
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