Heb jij het lef
om Ondernemer
Food te worden?

Er liggen prachtige kansen in de foodsector, op het
gebied van ambachtelijke producten op basis van
vlees. Mooie kansen voor wie durft te experimenteren. Heb je passie voor food, ben je enthousiast,
ondernemend, daadkrachtig en denk je out of the
box? Ben je een hbo-denker met mbo-handjes?
Dan ben jij mogelijk die initiatiefrijke, creatieve en
innovatieve foodondernemer die een ambachtelijke
slagerij wil overnemen of wil opstarten. Of ben je
de ondernemer die net gestart is (maximaal 2 jaar)
en zich verder wil professionaliseren als succesvolle
ondernemer? De Ondernemersacademie Food biedt
de foodondernemer een leertraject op maat.

Ondernemersacademie Food
Tijdens het leertraject van een halfjaar en een coachingstraject van 3 maanden
leer jij als foodondernemer hoe je een slagerij of foodonderneming moet runnen
en verder kunt uitbouwen. Na afloop heb je alle competenties om een nieuwe
foodonderneming te starten, een bestaande slagerij over te nemen of je eigen
onderneming nog verder uit te bouwen.
Het traject bestaat uit 3 modules: vakkennis, ondernemerschap en coaching.
Afhankelijk van jouw instroomprofiel als foodondernemer start je met de module
vakkennis.
Werkervaring
Tijdens het leertraject werk je in een ambachtelijke slagerij of eventueel in
andere organisaties (partners in de keten). Het leertraject is exact afgestemd op
jouw startsituatie en jouw leerdoelen. Het is namelijk van belang dat je ervaring
opdoet in alle facetten van het ondernemerschap. Dit betekent dat je toegang
hebt tot relevante bedrijfsinformatie. Op jouw beurt breng je een concrete vraag
in kaart, je verricht onderzoek, je analyseert de uitkomsten en maakt een plan
van aanpak.
Ondernemersplan
De opleiding wordt afgerond met een ondernemersplan en een operationeel
plan. In het operationeel plan geef je aan wat je geleerd hebt, om vervolgens te
beschrijven wat je toekomstplannen zijn voor het komende jaar. Wat heb jij hiervoor nodig in het kader van de volgende 3 maanden van het coachingstraject.

Module Ondernemerschap
•	Je weet welke ondernemersrollen en ondernemerscompetenties van belang zijn om succesvol te
zijn als food ondernemer
•	Je hebt kennis over de laatste trends en ontwikkelingen in de markt en je kent het belang van
innoveren en ontwikkelen
•	Je weet op welke wijze je de klant actief moet benaderen en hoe je de organisatie in de spotlights
kunt zetten
•	Je hebt inzicht in de wijze waarop je een financiële
planning maakt, je administratie opzet en bijhoudt.

Resultaat van
de opleiding

•

Je hebt kennis van de belangrijkste wet- en regelgeving rondom bedrijfsvoering en personeelsbeleid

•	Je hebt kennis van de verschillende stijlen van
leidinggeven en je weet wat jouw kracht en jouw
valkuilen zijn als leidinggevenden
•	Je bent bekend met de wijze waarop je effectief
communiceert en mensen binnen je organisatie

Module Vakkennis

aanstuurt
•	Je beschikt over de basiskennis van vleesproduc-

•	Je hebt inzicht in vitaal vakmanschap en je weet
hoe op welke wijze jij en jouw medewerkers kun-

ten, vleesbewerken, verwerken en portioneren.

nen zorgen voor een goede balans tussen werk en

•	Je beschikt over kennis van de benodigde voe-

privé om succesvol te zijn en te blijven.

dingstechnologie en hygiëne
Onderwerpen die aanbod komen:

Onderwerpen die aanbod komen:

•

rassen en trends

•

ondernemersrollen en competenties

•

slachtproces

•

productinnovatie

•

classificatie

•

trends en ontwikkelingen in de markt

•

portioneren en presenteren

•

marketing en verkoopmotivatie

•

bereidingsadvies

•

financiële planning en administratie

•

hygiënisch werken

•

personeelsbeleid en leiderschap

•

machine kennis

•

effectief communiceren

•

voedingsleer

•

vitaal vakmanschap

•

PSEDFD
De module Vakkennis wordt verzorgd door docenten
van SVO vakopleiding Food.
De bijeenkomsten vinden plaats in Houten.
Tijd: woensdag 9.30 uur – 16.00 uur

De module Ondernemerschap wordt verzorgd door
experts op het gebied van productinnovatie,
trendwatching, marketing, verkoop, financiën, personeelsmanagement en leiderschap. Dit gebeurt in
samenwerking met Astrid van Hest. Tevens brengen
we een bezoek aan het evenement Food Inspirations Day, het inspiratie-evenement voor professionals in de foodwereld. Het evenement waar men
letterlijk in aanraking komt met de foodtrends van
morgen.

De volgende gastsprekers zijn o.a bij het traject

Martijn Rol.

betrokken:

Martijn volgt als sectorspecialist Food bij Rabobank
alle ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in o.a

Hans Steenbergen.

de foodsector om vervolgens de vertaalslag te ma-

Hans is is trendwatcher, journalist, columnist, veel-

ken naar kennis voor ondernemers.

gevraagd presentator en moderator van congressen.
Op 21 april 2010 is hij door een vakjury uitgeroepen

Rachel Dibbets.

tot ‘best specialist trendwatcher of the year, in de

Rachel is senior adviseur accountant bij BDO Ac-

categorie food’.

countancy & Bedrijfsadvies. Haar speicialisatie is
mkb-bedrijven binnen de Food Valley en de Food

Carla van Eijk.

branche.

Carla heeft de slagerij van haar vader overgenomen,
samen met haar broers. Zij maakte de overstap van

Ruud Loos.

econoom naar ondernemer van een ambachtelijke

Ruud is senior manager van de adviesgroep familie-

slagerij. “Ondernemen is als verliefd zijn: vlinders,

bedrijven BDO. Hij adviseert bedrijven binnen het

uitdagend, vol passie, uit je comfortzone, je dromen

segment mkb/familiebedrijven.

waarmaken en elke dag een glimlach” aldus Carla.
Johan van Maanen & Henk Jan van Maanen.
David Bleijie.

Johan en Henk Jan zijn de ondernemers van Bakkerij

David is verkoopspecialist bij de Vereniging van

Van Maanen en gooiden binnen het familiebedrijf

Keurslagers. Een van zijn specialisaties is verkoopma-

het roer om. Van een sterke focus op financiële

nagement. David heeft ervaring in de gehele food-

resultaten is de focus verschoven naar aandacht

branche.

voor de medewerker met zijn/haar talenten zijn het
uitgangspunt om de doelen van de organisatie te
bereiken.
De bijeenkomsten vinden plaats op diverse inspirerende locaties in het land.
Tijd: woensdag 9.30 uur – 16.00 uur.

Investering
Module vakkennis,ondernemerschap en coaching
€ 5000,-Module ondernemerschap en coaching
€ 3000,-prijzen zijn inclusief BTW

Zo ziet het programma eruit:

Contact

•	Wie nog niet beschikt over vakkennis start in

Ondernemrsacademie Food

week 37, 38 en 39 met de module Vakkennis.

Sleepboot 2

Deze drie weken volg je het programma voor 2

3991 CN Houten

dagen per week

info@ondernemersacademiefood.nl
www.ondernemersacademiefood.nl

•	Van week 40 t/m week 17 (2019) wordt het
programma voortgezet met 1 dag per week. De

Contactpersoon

module Vakkennis wordt afgewisseld met de
module Ondernemerschap.

Astrid van Hest
06 868 22 858

•	In week 18 en 19 presenteer je jouw ondernemingsplan en je operationeel plan aan experts
uit de praktijk.
•	Vanaf week 20 start de individuele coaching. In
totaal beschik je over 18 uur coaching gedurende
3 maanden. In overleg met je coach plan je de
uren in.

