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Ketenmanagement / value-chain
Functies

Bedrijfsleider
Ondernemer

Opleidingsniveau

HBO

URL

https://www.fruitacademie.nl/opleidingen/opleiding-ketenmanagement-value-chain-37.html

Duur

2 dagdelen

Kosten

€695,- (excl. BTW)

Subsidie

Neem contact op met Fruitacademie

Data en locaties

Nader te bepalen - In overleg

Opleider

Q-Point

Contactpersoon

mevr. A. Ruting

Adres

Agro businesspark 5

Postcode

6708 PV

Plaats

Wageningen

Telefoonnummer

0317-491581

E-mailadres

info@q-point-bv.nl

Website

http://www.q-point-bv.nl

Informatie

De tuinbouwketen verandert in snel tempo. Dat raakt ook uw bedrijf. Denk maar aan de
verdergaande concentratie van supermarktketens, internationalisering, duurzaamheid, de
aanscherping van de levensmiddelenwetgeving, de ontwikkeling van
ketengarantiesystemen en traceerbaarheid. Wat is de impact van die ontwikkelingen op uw
organisatie?
Succes is voor een groot deel afhankelijk of de keuzes die zijn gemaakt voldoende
aansluiten bij de voor- en achterliggende schakels. Tijdens de workshop Kwaliteitzorg:
Ketenmanagement/value chain van Q-point wordt aan de hand van praktische voorbeelden
in versketens wordt getoond dat een goede match van strategische keuzes leidt tot succes.
Een slechte match leidt juist tot het beëindigen van leveringen. In de workshop wordt
verder ingegaan op diverse strategieën voor ketensamenwerking.
ResultaatNa afloop van de cursus heb je inzicht in nieuwe, creatieve mogelijkheden om
een keten in te richten zodat er meer waarde wordt gecreëerd voor je organisatie.
DoelgroepDirectie en managers
AanpakGedurende 1 dag worden een aantal onderwerpen behandeld om je inzicht te
geven op keten voor jou organisatie:

Uw organisatie wordt geconfronteerd met de verdergaande concentratie van
supermarktketens, internationalisering, duurzaamheid, de aanscherping van de
levensmiddelenwetgeving, de ontwikkeling van ketengarantie systemen en
traceerbaarheid. Welke impact heeft dit voor uw organisatie?
Voert u de regie in de keten? Het succes voor een bedrijf is voor een groot deel afhankelijk
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of de keuzes die zijn gemaakt voldoende aansluiten bij de voor en achterliggende schakels.
Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden in versketens wordt getoond dat een
goede match van strategische keuzes leidt tot een succes en een slechte fit leidt tot het
beëindigen van leveringen.
In de workshop wordt verder ingegaan op diverse strategieën voor ketensamenwerking.

Fruitacademie 2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2 / 2

