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Dan is Young AVAG hét programma voor jou!

Een uniek op maat gemaakt programma waar we 

persoonlijke ontwikkeling stimuleren, actuele én 

toekomstige thema’s bespreken en leren van koplopers 

en gamechangers binnen en buiten de branche.

Op zoek  
naar groei 
& uitdaging?

powered by Florpartners
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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, zichzelf verder 

willen ontwikkelen en aangehaakt willen zijn 

bij alles wat er speelt in de Nederlandse 

tuinbouwsector.

 

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 

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 de toekomstbestendigheid van de 

sector, innovaties, actuele ontwikkelingen en trends binnen en buiten de 

branche.

2. Professionele groei

Als professional ontwikkel je effectief leiderschap, een (h)echt netwerk van 

sparringpartners en nieuwe comptenties waarvan je niet wist dat je ze nodig 

had. 

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 zijn roerige tijden in onze sector. Een belangrijke 
reden om elkaar op te zoeken en samen uitdagingen 
met beide handen aan te pakken. Dit doen we 
in een programma met inspirerende sprekers, 
teambuilding, bezoeken aan vooruitstrevende 
bedrijven, uitdagende opdrachten, zelfreflectie en 
discussies in de groep. 
 
Het programma start in maart 2023, duurt twee 
jaar en bestaat uit 11 bijeenkomsten. Het programma 
bestaat uit workshops, bedrijfsbezoeken, 
tweedaagse sessies met overnachting en een 
5-daagse reis naar het buitenland. 
 
Van jou wordt verwacht dat jij je voorbereidt en 
proactief deelneemt aan de sessies. De workshops 
starten rond 11 uur  en eindigen rond 17 uur. De 
tweedaagse sessies beginnen rond de middag en 
eindigen na de lunch. 
 
De investering is € 4.150,- voor acht workshops en 
twee tweedaagse sessies, incl. overnachting en 
consumpties tijdens alle bijeenkomsten. Reis en 
verblijfskosten voor de trip naar het buitenland zijn 
hierin niet mee genomen.

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



Young AVAG Pagina 5Young AVAG Pagina 5

“Young AVAG is een 
schitterend programma 
om high potentials te 
boeien en te binden!”
- Annie van de Riet, 
AVAG

Wat 
levert 
het op?
Het programma biedt verdieping én 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 Luijten, 
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

“Door Young AVAG leer je niet alleen veel 

over de sector, maar ook veel over jezelf. 

Je ontdekt nieuwe eigenschappen van 

jezelf waarvan je nog niet wist dat je deze 

in je had”

- Naomi Mol, 
Havecon
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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:

Vera de Jong:

+31 6 837 09 293

v.dejong@florpartners.nl

Lianne Berkhoudt:

+31 6 526 46 874

communicatie@avag.nl


