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Dan is Young AVAG hét programma voor jou!

Een uniek op maat gemaakt programma dat jouw 

wereld verbreedt vanuit verschillende perspectieven, 

zowel persoonlijk als professioneel.

Op zoek  
naar groei 
& uitdaging?
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Wat 
houdt 
het in?
Young AVAG is een leiderschapsprogramma 

voor jonge, talentvolle en innovatieve 

medewerkers van AVAG-leden die hun kennis 

willen verbreden, hun netwerk willen vergroten 

en de positie van de Nederlandse Greenhouse 

Technology Sector willen versterken.

Voor wie?
Ben je tussen de 20 en 30 jaar en nog  

lang niet uitgeleerd?

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?

Geniet je elke dag van jouw bedrijf en van 

de Greenhouse (Technology) Sector, en wil 

je meer...?

“Bij WPS bieden wij 
onze talenten de kans 
om een netwerk op te 
bouwen in de sector, 
brede kennis op te 
doen van de tuinbouw 
én zichzelf persoonlijk 
te ontwikkelen. Young 
AVAG maakt dit 
ruimschoots waar!”
- Digna van Zanten, 
Managing director WPS
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Ontwikkelpijlers

1. Inhoudelijke groei

Inhoudelijk richt het programma zich op innovatie, automatisering, 

huidige en toekomstige klantvragen en maatschappelijke trends zoals 

verduurzaming en internationalisering 

2. Professionele groei

Als professional ontwikkel je vaardigheden op het gebied van 

stakeholdermanagement, leidinggeven, communicatie en sectorspecifieke 

organisatiestructuren. 

3. Persoonlijke groei

Persoonlijk zal jij je focussen op jouw journey. Je zult je talenten en 

valkuilen beter leren kennen, richting geven aan je korte en lange termijn 

ontwikkeldoelen en je eigenschappen als teamspeler verder onderzoeken.  
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Jouw 
learning 
journey
Het programma start in maart 2022 en duurt 

twee jaar met gemiddeld 6 bijeenkomsten per 

jaar. Het programma bestaat uit workshops, 

bedrijfsbezoeken, tweedaagse sessies met 

overnachting en een reis naar het buitenland van 

een week.

Door middel van presentaties, inspirerende 

sprekers, teambuilding, rondleidingen, uitdagende 

opdrachten, zelfreflectie en discussies in de groep 

word jij geprikkeld om verder te denken en te 

groeien. 

Van jou wordt verwacht dat jij je voorbereidt 

en proactief deelneemt aan de sessies. De 

bijeenkomsten starten in de middag en eindigen 

met een gezamenlijk diner in de avond. De 

investering is €3.900 per persoon, excl. reis- en 

verblijfkosten.

Netwerken

Financering 
& Eigenaarschap

Clusutervorming  
& Ketenintegratie

Klantbehoeften

Teambuilding

Leiderschap

Persoonlijke effectiviteit

Samenwerken

Doelgericht communiceren

Innovatie in de tuinbouw

Duurzaamheid & Energie

Digitalisering & Robotisering

Internationalisering

Techniek buiten de sector
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“Young AVAG draagt 
niet alleen bij aan 
een sterke verbinding 
tussen de deelnemers, 
maar ook aan de 
bedrijven onderling.”
- Lindy van der Drift, 
AVAG

Wat 
levert 
het op?
Het programma biedt verdieping en 

verbreding van jouw kennis. Het is gericht op 

de toekomstige uitdagingen voor de sector én 

voor jou als professional. Aan drie hoofdvragen 

besteedt het programma aandacht:

Hoe ontwikkelt de Greenhouse Technology 

Sector de komende 10 jaar?

Hoe ontwikkelt mijn klant?

Hoe blijf ik, de vernieuwende professional, 

geboeid voor deze sector?

De deelnemers versterken blijvend hun netwerk 

en zijn ambassadeurs van de sector. Zo blijft de 

Nederlandse Greenhouse Technology Sector 

voorop lopen.

Industry
exposure

De beste 
versie van 

jezelf
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Een 
woordje 
van...

“Door de variatie in bedrijven en 

personen die deelnemen aan 

het Young AVAG programma 

heb ik geleerd om (toekomstige) 

uitdagingen op een andere manier te 

benaderen en te overwinnen!”

- Ruben Kalkman, 
Bom Group

“Young AVAG geeft een positieve 

boost aan je ontwikkeling en 

netwerk in de tuinbouwsector”

- Stefan Bron, 
Priva

“Buiten je comfort-zone treden, is de 

weg waarmee je enorme persoonlijke 

groei kan realiseren. Het Young AVAG 

programma daagt je uit om je blik te 

verruimen en inspiratie op te doen 

voor nieuwe toepassingen in de 

tuinbouwsector.”

- Angela Barendregt, 
Hoogendoorn Growth Management

“Young AVAG heeft mij de unieke 

gelegenheid gegeven om een netwerk 

op te bouwen binnen de sector en me 

persoonlijk en professioneel verder 

te ontwikkelen, door te sparren met 

andere young professionals over de 

ontwikkelingen binnen de tuinbouwsector.”

- Brigitte Nugteren, 
Ridder Drive Systems B.V.

“Het meest fascinerende is toch wel het 

groepsproces. We zijn in een geringe tijd naar 

elkaar toegegroeid, hebben van elkaar geleerd, 

leuke & leerzame ervaringen opgedaan en 

bovenal een gezellige tijd gehad.”

- Tico van Leeuwen, 
Grodan
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Op zoek naar groei en uitdaging?

Meld je direct aan via www.youngavag.nl

Meer informatie? 

Ga naar youngavag.nl of neem contact op met:

Matthijs Jasperse:

+31 6 224 33 899

m.jasperse@florpartners.nl

Lindy van der Drift:

+31 6 426 42 268

communicatie@avag.nl


