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CUBE – De Inkoper 

 
CUBE traineeships: werkleertrajecten voor retail MKB  

Fashion – Wonen – Schoenen - Sport 
https://www.cuberetail.nl/traineeships 

 
“DE INKOPER” 

 
Multibrand fashion is een branche die altijd in beweging is. Als inkoper houd je jezelf natuurlijk scherp op 
modetrends en maatschappelijke ontwikkelingen om zo ieder seizoen weer het juiste product voor jouw 
klant in te kopen. Maar inkopen is meer dan mode alleen: Het betekent zorgen voor het juist product in 
de juist hoeveelheid tegen de juiste prijs op het juist moment bij jou in de (cross channel) winkel. Blije 
klanten en een rendabele winkel zijn voor een groot deel van de inkoop afhankelijk.  
 
Goed inkopen wordt steeds uitdagender en in 2020 gaan de ontwikkelingen zelfs in een sneltreinvaart en 
moeten inkopers/retail bedrijven MKB adequaat omgaan met: 
- economisch onvoorspelbare markt 
- ketensamenwerking en voorraadmanagement  
- digitalisering van de retail branche 
- duurzaamheid 
- veranderend consumentengedrag 
 
Hoe zorg jij dat jij duurzaam inzetbaar blijft?  
 

Praktijkgericht 
Bij CUBE staat de praktijk centraal. Je werkt met cases uit de eigen winkel en voert praktijkopdrachten 
uit. Via je ITP zorg je voor transfer en borging. Ter afsluiting doe je examen. Je studiebelasting is 
ongeveer 3 uur per week. Als je slaagt ontvang je het  branche erkende (Euretco en INretail) CUBE 
competentiecertificaat.  

 
De Plek voor jou? 

Kosten voor CUBE De Inkoper: totaal 2700,-  
 

Bel ons voor een intake dan kijken we samen of CUBE De Inkoper bij jou past 
Marjolein: 06-55100925 of mail: hello@cuberetail.nl 
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Traineeship De Inkoper 
2020-2021  
Blokken Tijdvak  
Intake  September Arbeidsmarkt scan & intake begeleiders 

Vaststellen leerdoelen korte en lange termijn 
Vaststellen groeps/ individueel deel (maatwerk) 
Looptijd en planning 2020 – 2021 
 

 September Intake met de deelnemers via Zoom 
Arbeidsmarktscan met de deelnemer  
 

Leerblok 1 oktober – 
november-
december 
2020 

3 workshops naar keuze uit 4 thema’s’/ data* 
Wo 28 oktober 
Wo 18 november 
Wo 2 december 

 
2 e-learning modules 
1 mini-webinar 
2 persoonlijke (ITP) video-coachings Zoom 1 uur 
1 bedrijfsbezoek door coach (Carla Ham – meerprijs/ los bij te boeken) 
 
thema’s in overleg – bij minimale deelname wordt het een webinar/ 
online coaching 

 
Leerblok 2 januari – 

februari 
 

Begeleiding tijdens inkoopseizoen/ ITP coaching 

Leerblok 3 maart – april – 
mei 2021 

3 workshops naar keuze 
2 e-learning modules 
1 mini webinar 
2 persoonlijke video-coachinsg Zoom 
1 bedrijfsbezoek door coach 
 

  Hoofdtrainer CUBE retail: Marjolein Mesman 
Gasttrainers: Cara Ham, Tirza Brems 
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Toelichting 

E-learning modules 
- 2 x Sturen op cijfers: KPI’s voor mode management 
- Insights Discovery 
- Modint duurzame warenkennis en MVO 
 
Beoordeling voor certificaat 

• Afronden e-learnings 
• 2 x COL  (Confirmation Of Learning of “openboektoets”) 
• Eindpresentatie 
• Beoordeling IB & coach 
• Aanwezigheid 80% op WS en WB 

 
Locatie van de lesdagen / workshopdagen en masterclasses 
Beurs en zalencentrum Euretco Hoevelaken 
 

Overzicht kosten De Inkoper 

Deelname intake & 
leerblok 1 

Intake /loopbaanbegeleiding 
3 workshops 
2 digitale modules 
1 mini webinar 
2 video coaching  
1 bedrijfscoaching CUBE of: 

850,- pp 

2 
personen: 
1500,- 

 

Extra te boeken in 
blok 1 

Bedrijfscoaching Carla Ham (meerprijs) 250,- 

Extra te boeken in 
blok 1 

Insights Discovery Profiel  175,- 

Extra te boeken Extra e-learning module 75,- 

Leerblok 2 ITP coaching/ webinars 500,- 

Leerblok 3 Idem blok 1 850,- 

 
Deelname aan alleen blok 1 is mogelijk. Tussentijdse opzegging binnen een blok is niet mogelijk. 
Deelname kan na ieder blok opgezegd worden voor aanvang van het nieuwe blok.  


