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Deze opleiding is een vervolg op de opleiding aankomend  
bedrijfsleider tuinbouw. 



2. HRM & Leiderschap

- Principes van HRM

- Jij als bedrijfsleider

- Leiderschap en communicatie

 

3. Financieel management

- Werken met management informatie

- Opstellen van bedrijfsbegroting, bewaken en 

bijsturen

- Inzicht in kosten en opbrengsten, opstellen 

jaarrekening

4. (internationaal) Ketenmanagement, 

logistiek

- Supply Chain Management  

- Interne processen en informatiestromen

- Kwaliteitssystemen

 

5. Verandermanagement en implementatie 

- Principes van verandermanagement

- Hoe krijg je jouw team mee in een verande-

rende organisatie? 

- Hoe ga je om met een continu veranderende 

omgeving, welke invloed heeft dat op het 

bedrijf? 

 

6. Strategische marketing & onderzoek 

- Rol van de markt in de bedrijfsvoering

- Marktanalyses en marktonderzoek

- B2B marketing

 

 

 

 

 

Wat vragen wij van jou? 

- Je bent werkzaam als bedrijfsleider in de 

sector

- Je hebt minimaal een mbo 4 diploma of 

vergelijkbaar of je hebt de opleiding assistent 

bedrijfsleider tuinbouw met goed gevolg 

doorlopen

- Nederlandse taal vaardig in woord en geschrift

 

Duur van de opleiding

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van 

15.00 tot 21.00 uur.

 

Investering en startdata

Kijk voor actuele prijzen en startdata op onze 

website www.haskennistransfer.nl 

Locaties 

Kijk voor de actuele locaties op onze website  

www.haskennistransfer.nl 

Certificering 

Heb je de cursus met goed gevolg doorlopen, 

dan ontvang je een certificaat van HAS 

Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen.

Scope

Ben je werkzaam als bedrijfsleider in de 

tuinbouw dan moet je vele competenties 

bezitten. Naast dat je op strategisch niveau 

een sparringspartner moet kunnen zijn voor 

de directie, moet je ook de visie en de 

strategie van het bedrijf kunnen vertalen naar 

de werkvloer. Je moet veranderingen 

implementeren in je team, je team aansturen, 

motiveren en coachen om het beste uit het 

team te halen, je houdt je bezig met optimali-

satie van interne processen etcetera. Een 

behoorlijke uitdaging die veel van je vraagt! 

Kenmerkend voor deze opleiding

De opleiding is praktisch van aard. Theorie 

wordt besproken aan de hand van casussen 

die herkenbaar zijn voor de bedrijfsleider. Hierin 

wordt tevens gewerkt aan de competenties van 

de bedrijfsleider. Tevens wordt het geleerde 

direct toegepast in opdrachten die gemaakt 

moeten worden/uitgevoerd moeten worden. Dit 

kan zijn het maken van een stappenplan van 

een op stapel staande verandering als ook 

implementatie van een HR instrument en 

daarvan een kort verslag maken van wat goed 

ging en wat beter kan en wat je daar aan gaat 

doen. 

 

Voor wie?

Deze opleiding is ontwikkeld voor alle (aanko-

mend) bedrijfsleiders in de tuinbouw.

 

Wat je kunt verwachten 

Programma:

1. Jij, het bedrijf en de omgeving

- Visie & strategie vorming

- Organisatiekunde

- Trends, transitie van land- en tuinbouw icm 

workshop ‘out of the box’ denken

Bedrijfsleider tuinbouw

VERWACHTE STUDIEDUUR: 3 maanden 

CONTACTDAGEN: 8 bijeenkomsten

CONTACTPERSOON: Lamiaa Fareh 

l.fareh@has.nl / 088 890 3774


