
Een actiegericht ontwikkel

programma dat ambitieuze  

professionals uit de Food & Flower 

industrie leert hun organisatie van 

binnenuit te vernieuwen en klaar 

te maken voor de toekomst. 
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INTRAPRENEURSHIP Programma

innoveren als een startup: 
Breng jezelf en je organisatie 
in 1 ja ar tijd 10 stappen verder

Juist in deze  

onzekere tijden is 

het belangrijker 

dan ooit om snel in 

te kunnen spelen 

op veranderende 

(klant)behoeftes.

Verandering,  

vernieuwing en 

innovatie vragen om 

anders denken,  

nieuwe ervaringen  

en nieuwe mensen 

om je heen.

Dat is wat het  

HortiHeroes 

Intrapreneurship 

Programma biedt 

voor high potentials 

uit de Food & Flower 

industrie. 

9,19,1



Een gemotiveerde innovator die met een verfrissende aanpak  

wezenlijke verandering binnen de organisatie brengt door de juiste 

mensen te overtuigen en mee te nemen. 

Wanneer kom je in a anmerking om mee te doen?

1. Je werkt in of voor de Food & Flower industrie;

2. Je hebt minimaal HBO denk- en werkniveau;

3. Innovatie is geen afdeling, dus jij maakt graag de stap om buiten jouw specialisme 

samen te werken. Of dat nu marketing, verkoop, productie of finance is;

4. Je hebt een sterke motivatie om bij te dragen aan vernieuwing en innovatie  

binnen je bedrijf;

5. Je ziet vaak kansen en zaken die anders en beter kunnen;

6. Je wilt graag doorgroeien binnen je bedrijf.

Het resultaat

Co-Anne van Waaij | Klasmann-Deilmann 
HortiHero - Class of 2019

Erg gave ervaring om in een groep vanuit 

verschillende toonaangevende bedrijven 

zoveel met elkaar te leren. In een korte 

tijd de juiste tools aangereikt en mindset 

gekregen om te innoveren als een startup 

en een enorm netwerk rijker.” 

“



Je leert de startup tools, vaardigheden en mindset 

en past deze toe in een eigen startup project. 

Vervolgens zet je deze in voor innovatie binnen het 

bedrijf waar je werkt. Daarbij staan vaardigheden 

als beïnvloeden, overtuigen en verandermanagement 

centraal. Daarnaast bouw je mee aan je netwerk 

binnen en buiten de Food & Flower industrie en 

verkrijg je nieuwe inzichten en inspiratie uit andere 

sectoren. De bedrijfsbezoeken, fieldtrips en de 

samenwerking met peers, mentoren en ervaren 

ondernemers dragen bij aan jouw innovatiekracht 

en die van de organisatie waar je werkt. 
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fase 1 fase 2 fase 3

De eerste 3 maanden van het programma (TRAIN) 
komen we wekelijks samen op de donderdagen tussen 

12u en 20u voor een opleidingsdag. In de 9 maanden 

daarna (ACT) kun je het geleerde direct in de praktijk 

brengen binnen jouw eigen organisatie. HortiHeroes 

biedt tijdens deze 3e fase van het programma maan

delijks opleidingssessies, online voortgangsmeetings 

en individuele coaching. 

 

inspire

bootcamp

Uitdaging formuleren 
& kiezen

Groepsvorming 

Teamvorming 

Teambuilding

train

weekly sessions

Startup starten

Design Thinking

Startup tools, vaardigheden 
& mindset

Netwerk opbouwen

act

monthly sessions

Innovatieproject binnen 
eigen organisatie

Inzetten van geleerde 
tools en vaardigheden

Inzetten netwerk

De start van de komende 

editie is onder voorbehoud 

in maart 2021 met een 

bootcamp van een  

aantal dagen.

Het programma duurt  

een jaar en is als volgt 

opgebouwd:



In de eerste 3 maanden: 8 à 12 uur per week (waarvan 4 uur eigen tijd). Tijdens de 9 

maanden daarna: afhankelijk van de omvang van het project binnen de organisatie: 

HortiHeroes biedt in deze periode ondersteuning van ongeveer 6 uur per maand. 

 

Investering
De investering in het programma is €10.000,- (HortiHeroes partners krijgen 25% 

korting). Hierbij inbegrepen zijn alle (20+) trainingsdagen incl. evt. lunches, borrels en 

diners, contactmomenten met deelnemers, leidinggevenden en betrokkenen,  

all-inclusive verblijf bij de start van het programma, fieldtrips, persoonlijke coaching, 

materialen en extra bijeenkomsten voor leidinggevenden.

Mail raffi@hortiheroes.com voor meer informatie en om het aanmeldformulier  

te ontvangen. 

Harro de Moor | Rijk Zwaan
HortiHero - Class of 2020

Dit programma heeft me veel inspiratie, 

energie en tools gebracht om innovatie door 

te voeren binnen de sector en het bedrijf.  

Ik verwacht dat deze ervaring en het  

opgebouwde netwerk mijn hele carrière 

relevant blijft.”

“

Tijdsinvestering

FOUNDING 
partners


