
GRENZELOOS GROEIEN
Growth Across Borders Emprender sin fronteras Entreprendre sans limites



WIL JE VERRAST WORDEN?
Geniet je elke dag van jouw bedrijf en van de greenhouse (technology) sector, 
maar wil je meer…?

Wil je een nieuwe stap zetten in je ontwikkeling? Wil je blijven groeien?

Wil je uitgedaagd worden om nieuwe competenties en nieuwe inhoud te 
ontwikkelen?

Wil je een stevig netwerk opbouwen met nieuwe mensen die je over 20 jaar 
nog steeds kan bellen voor een hulpvraag?

Ben je tussen de 20 en 30 jaar en nog lang niet uitgeleerd? 



Een 2-jarig ontwikkelprogramma 
voor 20-30 jarigen die het 

speelveld leren begrijpen en 
kansen gaan benutten die de 

mondiale tuinbouw biedt. 

WAAR WERKEN 
WE NAAR TOE?

Kennis en netwerk versterken 
van talentvolle, innovatieve 

medewerkers van AVAG-leden. 
Waardoor de positie van de 

Nederlandse Greenhouse
Technology Sector wordt 

versterkt.



WAT BIEDT YOUNG AVAG JOU?

Een ontwikkeltraject dat jou 
begeleidt van horticulture talent 
naar specialist in en van de sector

Ontwikkeling op persoonlijk en 
inhoudelijk vlak

Een naar jouw behoeftes 
samengesteld programma 

Na afloop ben je een gekwalificeerd
AVAG young professional met 
toegang tot alumni meetings

MELD JE AAN VOOR HET 2-JARIGE 
YOUNG AVAG PROGRAMMA!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW7fXbhsCljmFGFkwcFZCCde-cf8lCkgx51V2lbnIhiPU7WQ/viewform?usp=sf_link


EEN TWEEJARIG PROGRAMMA…*

….een “crash course”: je leert de dynamiek van de mondiale tuinbouw(techniek). Door 
actief deel te nemen aan workshops, tweedaagse en een buitenland reis, ontwikkel je 
inhoudelijk. Je wordt deel van een nieuwe netwerkclub van young professionals, die je 

uitdaagt en inspireert.

JAAR 1 - WIE & WAAR BEN IK?
• Kennismaking met de sector
• Ontdekken van persoonlijke kracht en 

motivatie 

 6 workshops
 1 tweedaagse

*Commitment voor 2 jaar

 5 workshops
 1 tweedaagse
 1 buitenland reis

JAAR 2 – WAT KAN & WIL IK?
• Hoe ziet deze sector er in de toekomst uit?
• Bewust van jouw drijfveren en waar jij naar 

toe wilt ontwikkelen 

HEB JE ZIN IN / TIJD VOOR?

MELD JE AAN VOOR HET 2-JARIGE YOUNG AVAG PROGRAMMA!

Oktober 2020 – juli 2021 September 2021 – mei 2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW7fXbhsCljmFGFkwcFZCCde-cf8lCkgx51V2lbnIhiPU7WQ/viewform?usp=sf_link


Hoe ontwikkelt de Greenhouse
Technology sector de komende 10 jaar?

Hoe ontwikkelt mijn klant? 
2

Hoe blijf ik, de vernieuwende 
professional, geboeid voor deze sector?

3

INSPELEND OP ONTWIKKELINGEN DE KOMENDE 10 JAAR
• Nieuwe oplossingen: Integrated growing solutions, Adaptive systems
• Naast hardware leverancier ook dienstverlenend
• Innovaties: Artificial intelligence, E-growing, Robotisering
• Klimatologische veranderingen: Energie 
• Maatschappelijke zorgen: Duurzaamheid
• Keten- en clustersamenwerking
• Professionalisering klant-leveranciers verhoudingen

1

EEN UITDAGEND PROGRAMMA!



6

DE INHOUDELIJKE VERRASSINGEN…
JAAR 1 - WIE & WAAR BEN IK? JAAR 2 – WAT KAN & WIL IK?

• Internationaliseren / Nieuwe markten
• Investeringsklimaat
• Organisatie
• Samenwerken: Clustervormen / multinationals
• Technologie: AI, precision growing, modelmatig telen
• Onderwerp naar keuze van de deelnemers

1

• Wat vraagt de internationale klant op het gebied van een teeltsysteem?
• Ketenintegratie, klantgericht ondernemen
• Duurzame productie
• Oplossingen: van macro tunnel tot vertical farming
• Onderwerp naar keuze van de deelnemers

2

•

• Cultuur: Karaktereigenschappen, overeenkomsten / verschillen
• Bewustwording van je kracht, ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten (persoonlijke effectiviteit).
• Leren van elkaar; samen bij elkaar op bezoek en aan de slag met uitdagende cases

3

Hoe ontwikkelt de Greenhouse Technology sector de komende 10 jaar?

Hoe ontwikkelt mijn klant?

Hoe blijf ik, de vernieuwende professional, geboeid voor deze sector?



WAT WORDT ER VAN JOU VERWACHT?

HOE ZIEN SESSIES ERUIT?
Presentaties, teambuilding 
opdrachten, zelfreflectie, 

discussie in de groep

Presentaties & rondleidingen bij 
bedrijven binnen en buiten de 

sector

Inspirerende gastsprekers

• Voorbereiding op de sessies
• Proactieve houding
• Bereid actief bij te dragen aan de discussies



TESTIMONIALS YOUNG AVAG 1

Ik vind dat ik elke dag wel 
wat leer, maar door Young 

AVAG is dat lijstje erg 
aangevuld.

Young AVAG biedt de unieke 
kans om met een groep jong 
gedreven talenten de sector 

te verkennen. Een stap 
buiten je eigen organisatie te 

zetten en te leren van 
andere. Wat speelt vandaag 
in de sector? En wat zijn de 

uitdagingen van morgen 
waar wij als jonge talenten 

tegenaan zullen lopen?

Verder leer je door deze 
AVAG meeting, dat je 

netwerk vergroten erg 
belangrijk is om samen als 
tuinbouwsector verder te 

komen.

Omdat er een breed scala 
aan cases behandeld wordt 
(ook van buiten de sector), 
verbreedt dit mijn horizon 

enorm.

Het is als 'jongere' 
werknemer heel interessant 
en leerzaam ervaringen met 

leeftijdsgenoten te delen. 
Het is een unieke kans om 

naast het dagelijkse werk in 
een andere setting te leren 

van elkaar.



KOSTEN 2-JARIG PROGRAMMA

€3.400 per persoon, ex reis- en verblijfkosten*

Meld je direct aan via onderstaande link!
Meer informatie? Ga naar youngavag.nl of neem contact 

op met Matthijs Jasperse of Lindy van der Drift. 
Matthijs: 06-22433899 / @: m.jasperse@florpartners.nl

Lindy: 06-42642268 / @ communicatie@avag.nl

AANMELDEN VOOR HET PROGRAMMA? KLIK HIER

Enthousiast geworden?

*Bij minder dan 20 deelnemers €3.900 per persoon
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