
17 SEPT
COMMUNICATIE BINNEN HET (FAMILIE)BEDRIJF 

Goede communicatie is enorm van belang, maar kan ook snel misgaan. Wat zijn verschillende manieren van 
communiceren met elkaar en op welke momenten pas je ze toe? En hoe kun je de communicatie met ouders, 
werkgevers of collega’s verbeteren! Onder begeleiding van Willy Kempen gaan we aan de slag.

15 OKT
BEZOEK AAN IMAGRO 

Anders durven kijken. Anders durven dóen. Maatschappelijke uitdagingen? Welnee. Imagro ziet kansen. Want 
complexe vraagstukken vormen de motor voor verandering en vernieuwing.
De ‘wortels’ van Imagro liggen in het Noord-Limburgse Ottersum. Op de huidige creatieve broedplaats Koos 
& Co’s startte Roger Engelberts in 1994 zijn bedrijf in de melkstal van schoonvader Koos. Sindsdien is Imagro 
gegroeid tot een impactvol bureau voor strategie en creatie in agrifood en leefomgeving! 
De excursie wordt compleet gemaakt met een inspiratiesafari naar een aantal bedrijven in de omgeving.

19 NOV
BOUWEN AAN SUCCESVOLLE TEAMS

Wat is ervoor nodig om in een team succesvol te zijn? Krijg handvatten om met teams te werken en te snappen 
wat er gebeurt. Leer te kijken naar teams als geheel en te kunnen ontdekken: wat speelt er? Hoe werken teams? 
Wat kun je doen om teams beter te laten functioneren? Angela van Dorssen vertelt je er alles over.

10 DEC
E-COMMERCE EN CO-CREATIE 

De hedendaagse consument is veeleisender dan ooit. Hij wil persoonlijke aandacht, de beste service, op 
nummer één gezet worden, alleen relevante aanbiedingen krijgen en dat allemaal op het moment dat het 
hem uitkomt. Zo raar is dat niet. Zo ging het zo’n vijftig jaar geleden in de winkel ook al. De bloemist kende 
je bij naam, maakte een praatje, wist wat je lievelingsbloem was en voor welke persoon je het nodig had. We 
moeten dus terug naar vroeger, met de mogelijkheden van nu.
We staan pas aan het begin van (digitale) ontwikkelingen die de retailmarkt in de komende jaren opnieuw 
radicaal op zijn kop gaan zetten. Kansen zijn er genoeg, voor elke winkel – offline en online – die mee durft 
te gaan met de wensen van de consument of daarop vooruit durft te lopen. Welke kansen zijn er voor de 
bloembollensector? 

PROGRAMMA KAVB-JONG! 
SEIZOEN 2019/2020
Veel netwerken, relevante kennis opdoen, goede discussies voeren, ruimte voor eigen 
inbreng en een open sfeer. Dat kenmerkt KAVB-Jong! Het programma voor seizoen 2019-2020 
heeft veel te bieden. De workshops gaan over onderwerpen als persoonlijke ontwikkeling, 
samenwerking, ondernemerschap en marketing en hebben als doel het ondernemerschap en 
de managementvaardigheden te verbreden en verdiepen. Naast de workshops krijg je ook 
een kijkje achter de schermen bij Imagro, Koppert en Water(schap) in Zuiderzeeland.



10 DEC (VERVOLG)
BREXIT

ConsumerView verzamelt, bewerkt en deelt kennis over de markt, retail en consument. Met die informatie 
kun je scoren bij jouw klant. ConsumerView volgt de Brexit op de voet, inventariseert de gevolgen en vertaalt 
ze naar de sierteelthandel. (Begin 2020 wordt in samenwerking met ConsumerView een retailsafari naar de 
UK georganiseerd. Als je mee gaat met de retailsafari is dit deel van de workshop een goede voorbereiding.) 

7 JAN
BEZOEK AAN KOPPERT EXPERIENCE CENTRE

Wij zien plagen liever gaan dan komen. Het aantal chemische gewasbeschermingsmiddelen neemt af en 
insecten worden in toenemende mate resistent tegen bepaalde middelen. Ook op het gebied van residuen 
worden de eisen steeds strenger. Plagen bestrijden met natuurlijke vijanden biedt voordelen op het gebied 
van productie, opbrengst, voedselveiligheid en gezondheidsrisico’s. Bij het  Experience Centre van Koppert 
Biological Systems maken we een fascinerende en interactieve tour door de wereld van duurzaam telen.

4 FEBR
BOLLENPELLEN VOOR MANAGERS

Geïnspireerd door zijn eerste vakantiewerk als jonge bollenpeller, laat Toon van Tol zien welke 9 universele 
werkstrategieën ons allemaal kunnen helpen succesvol te worden in werk of privé. Negen metaforen en een 
veelvoud aan praktische lessen waarmee managers en leidinggevenden op ieder niveau zó aan de slag kunnen.  
Over de noodzaak tot experimenteren, over succes, grote en kleine klussen, verwachtingen en uitdagingen.

3 MAART
BEZOEK AAN WATER(SCHAP) IN ZUIDERZEELAND

Het Actieplan Bodem en Water (ABW) is de Flevolandse uitwerking van het landelijke Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer. LTO Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, KAVB en de Provincie Flevoland werken hierin op een 
bijzondere manier samen aan een duurzame en toekomstgerichte landbouw. Het Actieplan Bodem en Water 
daagt ondernemers uit om te ondernemen met nog meer zorg voor bodem en water voor een goede productie 
voor later. In Zuiderzeeland zijn bloembollentelers actief aan de slag gegaan met allerlei projecten en 
investeringen en dat werpt zijn vruchten af. Bloembollenondernemers delen kennis en leren van elkaar en van 
specialisten over duurzaam bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en het vasthouden van water. In 
Zuiderzeeland bekijken we projecten bij bloembollentelers en gaan we in gesprek over de succesfactoren van het 
ABW, de werkzaamheden van Waterschap Zuiderzeeland en het belang van bestuurswerk in het waterschap 
vanuit de bloembollensector
24 MAART

VAN IDEE TOT UITWERKING
Je hebt een geniaal idee, maar hoe zet je dat om in werkelijkheid. Hoe zet je je project of onderzoek op om 
tot resultaat te komen? Hoe kun je antwoorden vinden op je vragen? Wat is er al eerder gedaan, en hoe kom 
je aan financiering? 

KAVB-Jong! wordt medegefinancierd door:

Neem voor meer informatie contact op met Stan van Oers: vanoers@kavb.nl | tel. 0252-536 953




