START MODULE
ONDERNEMERSCHAP
FOOD ONDERNEMER 2.0
MELD JE NU AAN!
In de module Ondernemerschap staan de volgende thema’s centraal:
Ik als ondernemer
• Wat is je motivatie om ondernemer Food te zijn/worden?
• Welke ambities heb je als ondernemer?
• Ondernemersrollen en competenties.
Ik als ontwikkelaar & vakspecialist
• Welke trends en ontwikkelingen zijn er binnen de sector?
• Welke trends in mijn omgeving zijn van belang voor mijn winkel?
• Hoe speel ik als vakspecialist in op deze trends?
Ik als marketeer en verkoper
•	Wie zijn mijn (toekomstige) klanten? hoe weet ik wat de behoeften
zijn van mijn klant?
• Hoe bereik ik mijn klanten?
• Hoe positioneer ik mijn winkel?
Ik als financieel planner en administrateur
• Op welke feiten en cijfers stuur ik mijn winkel?
•	Hoe zorg ik ervoor dat ik elke dag weet hoe de vlag er financieel bij
hangt?
•	Aan welke wet- en regelgeving op financieel gebied ben ik gebonden?
Ik als leidinggevende en organisator
•	Hoe creëer ik een team met goed functionerende en bevlogen medewerkers?
• Wat is mijn stijl van leidinggeven?
• Welke faciliteiten zijn nodig om mijn winkel top te laten draaien?

Experts
De module Ondernemerschap wordt verzorgd door experts uit de
praktijk op het gebied van productinnovatie, trendwatching, marketing,
verkoop, financiën, personeelsmanagement en leiderschap.
Dit gebeurt in samenwerking met de programmamanager van de
Ondernemersacademie Food.
Inspirerende locaties
De bijeenkomsten worden gehouden op inspirerende locaties en
bedrijven door heel Nederland. Hierdoor krijg je een kijkje in de
keuken van andere ondernemers in diverse sectoren.
Investering
De investering voor de module Ondernemerschap en Coaching
bedraagt € 3000,--*
* Dit project wordt gefinancierd door het VOS fonds (Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf). Voor deelnemers die niet vallen onder deze
doelgroep gelden andere prijsstellingen. Neem hiervoor contact op met de Ondernemersacademie Food.
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Module coaching (18 uur)
Afhankelijk van jouw behoeften
aan extra kennis en kunde, word je
gekoppeld aan een expert uit de
praktijk. In overleg met je coach
bepaal je zelf wanneer de coaching
plaatsvindt.

Meld je nu aan

ondernemersacademiefood.nl/aanmelden

Ondernemers Academie Food

Sleepboot 2
3991 CN Houten
T 030 27 58 130
info@ondernemersacademiefood.nl
www.ondernemersacademiefood.nl

