
Versterken leiderschap 
en ondernemerschap
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Programma najaar 2020
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 leider-
schapskwaliteiten en ondernemerschap.

Het programma van KAVB Academy voor
2020 staat in het teken van de coronacrisis.
Hoe ga je om met wegvallende 
afzetmarkten, het financieren van het
bedrijf en de communicatie? En wat
betekent de 1,5 meter-samenleving voor 
jouw bedrijf en de inzet van personeel? 

Kortom,
crisismanagement.

Hoe kun je leiderschap 
en ondernemerschap 

versterken in een 
crisisperiode? Bijzondere

tijden vragen om een 
bijzondere en soms

afwijkende aanpak.
Ook voor jou als 

bloembollenteler.

Versterken leiderschap 
en ondernemerschap

K A V B  A C A D E M Y :



Inhoud programma
Met KAVB Academy helpt de KAVB het leiderschap 
en ondernemerschap van ondernemers en 
medewerkers in de bloembollensector te 
versterken. Als deelnemers ga je, onder leiding 
van deskundigen, samen met collega’s van 
andere bedrijven aan de slag met de verschillende 
aspecten die komen kijken bij leiderschap en 
ondernemerschap.

Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten.
Iedere bijeenkomst staat er een onderwerp 
centraal:
� Ondernemen in een familiebedrijf;
� Leiderschap en persoonlijke effectiviteit;
� Ondernemen in een veranderende markt

en maatschappij;
� Politiek en invloed;
� Rendement en financiën.

De bijeenkomsten duren een dag. Het eerste 
dagdeel is er ruimte voor een lezing, een 
discussie of een bedrijfsbezoek. Het tweede 
dagdeel betreft een workshop waarin je zelf 
actief aan de slag gaat onder leiding van 
een deskundige. In aansluiting op de vijf 
bijeenkomsten kun je gebruik maken van 
een coachingstraject. Dit traject bestaat uit
drie bijeenkomsten, waarin je individueel 
wordt gecoacht op ondernemerschap of 
leiderschap.

Versterk jouw kwaliteiten
� Krijg een helder beeld van hoe jij bent als leidinggevende. Wat zijn 

jouw sterke punten en waarin kun je jezelf ontwikkelen?
� Word een sterke ondernemer en effectieve leidinggevende.
� Ontwikkel kennis over complexe ontwikkelingen in de markt en 

maatschappij, en hoe deze te 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.

Data
Vijf dagen in het najaar 
van 2020.

Kosten
De kosten voor deelname 
bedragen € 500,- 
(excl. btw) per persoon.

Aanmelden en informatie
Om je aan te melden of 
bij vragen neem je contact op
met de KAVB, tel.: 0252-536950,
e-mail: kavb@kavb.nl.

Je kan je ook 
direct aanmelden
Klik op de website van de KAVB,
www.kavb.nl, op ‘Thema’s’
in de balk en vervolgens op 
‘Ondernemerschap’. Hier vind 
je de doorverwijzing naar de 
pagina van KAVB Academy.

KAVB Academy wordt
gefinancierd met
behulp van het fonds
Colland Arbeidsmarkt.

w w w.kavb.nl


