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No Titel & Trainer  Type Data 

1 
 

Introductiedag 
 
Marjolein 
Mesman 
Tirza Brems 

Kennismaken en visie-ontwikkeling.  
Over markttrends, het belang van een businessplan en definiëren 
van je inkoopstrategie. Maak kennis met diverse inkoopmodellen 
en tools.  
Vandaag formuleer je jouw leer- en projectdoelen.  

MC 
 

 

Wo 7 okt 

WB Webinar 1 
CANVAS 

Business modelling met het business model Canvas Zoom Wo 14 okt 

2 
 

Insights 
Discovery 

Je ontvangt je persoonlijk profiel en leert werken met het Insights 
Discovery model. Persoonlijke effectiviteit, kernkwaliteiten, 
valkuilen en gespreksvaardigheden. 

WS Wo 28 okt 

 Video 
coaching 1 

Persoonlijke coaching door CUBE coach. 
Insights, leer- en projectdoelen. 

Zoom  

WB Webinar 2 
KPI’s 

Vooraf aan de masterclass assortimentsplanning volg je de ELO 
KPI’s en het webinar sturen op cijfers.  

 Wo 11 nov 

3 
 
 

Assortiments- 
planning 
Carla Ham 

Alles wat je moet weten over het maken van een inkoopplan, 
assortimentsplanning, collectie-opbouw, VM gericht inkopen en 
budgettering.  

WS 
 

Wo 18 nov 

  Bedrijfscoaching door Carla Ham (winkelbezoek)  Op 
afspraak 

WB Webinar 3 
praktijk 

Behandel je eigen cases en vraagstukken gerelateerd aan jouw 
project en leerdoelen.  

zoom  Wo 2 dec 

  COL KPI & budgetteren: toetsmoment 1   

4 
WS 

Duurzaamheid 
 
Tirza Brems 

Duurzaamheid is het nieuwe normaal. Wat kun jij doen om je 
assortiment te verduurzamen? Over circulaire mode, betere 
(materiaal) keuzes en duurzame merchandise flowplanning. Vooraf 
volg je een ELO duurzame warenkennis.  

MC Wo 20 jan 

5 
WS 

PE 
Marjolein 
Mesman 
 

Persoonlijk effectiviteit.  
Welk persoonlijke percepties en vaardigheden ga jij ontwikkelen 
om persoonlijk effectiever te worden? Communicatievaardigheden, 
gespreksmodellen en  time/projectmanagement 

 WS 
 

Wo 3 feb 

  COL Insights & PE: toetsmoment 2   

6 
WS 

 

Category 
management  
Tirza Brems  

Inkoop in het perspectief van waardecreatie van de hele winkel 
zetten: Het samenspel van inkoop, marketing & sales. Inclusief 
nieuwe duurzame businessmodellen voor de winkelvloer. 

WS Wo 3 mrt 

 Video 
Coaching 2 

Individuele coachings project 
Tirza Brems / Marjolein Mesman 

Zoom Op 
afspraak 

7 Examen Afrondende examenmiddag: 
feestelijke middag waarin je je eindproject presenteert aan je 
bedrijf en centrale jury en het certificaat in ontvangst mag nemen.   

MC Wo 14 apr 
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Toelichting 

E-learning modules 
- Sturen op cijfers: KPI’s voor mode management 
- Insights Discovery 
- Modint duurzame warenkennis en MVO 
 
Type 
WS = Workshop. Alleen voor deelnemende inkopers zelf. 
MC = Masterclass. Deelnemers nemen leidinggevende of ondernemer mee. 
Zoom = webinar of video-call via ZOOM.  
 
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 


