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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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Het resultaat
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 aanmerking 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.

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.”

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

Inhoud
Programma

start 2021

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
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De eerste 3 maanden van het programma (TRAIN)

brengen binnen jouw eigen organisatie. HortiHeroes

komen we wekelijks samen op de donderdagen tussen

biedt tijdens deze 3e fase van het programma maan

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

delijks opleidingssessies, online voortgangsmeetings

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

en individuele coaching.

Tijdsinvestering
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.

“

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.”

Harro de Moor | Rijk Zwaan
HortiHero - Class of 2020
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