
  

   

 

Beste relatie van Talentboom 

Dit is de eerste nieuwsbrief van Talentboom. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u nu of in 

het verleden contact heeft gehad met scholingsconsulent Boomkwekerij Piet Verhoeven. Of 

omdat u lid bent van de Vakgroep Bomen en Vasteplanten van LTO Nederland of Anthos of 

lid bent van de vakbond CNV Vakmensen en FNV, die het project scholingsconsulent 

Boomkwekerij mogelijk maken. 

Met deze nieuwsbrief houd ik u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van 

leren en werken in de Boomkwekerij. De frequentie waarmee de nieuwsbrief wordt 

verspreid is afhankelijk van actueel nieuws op gebied van leren en werken. 

  

 

 
 

 
 

 

Scholingsvoucher van 

1500 euro voor 

werknemers 
Per 1 januari 2017 is via Colland 

Arbeidsmarkt een scholingsvoucher 

beschikbaar voor medewerkers in de 

Boomkwekerij die breder inzetbaar willen 

zijn voor de toekomst.  Lees meer>>  
 

 

 

 

http://www.talentboom.nl/nieuws/scholingsvoucher-van-1500-euro-voor-werknemers-in-de-boomkwekerij.html
http://www.talentboom.nl/nieuws/scholingsvoucher-van-1500-euro-voor-werknemers-in-de-boomkwekerij.html


 

 

Rabobank subsidieert 

cursus Bedrijfskunde 

in de Tuinbouw 
Has kennistransfer gaat voor 

ondernemers weer een cursus 

Bedrijfskunde voor de Tuinbouw in ’s-

Hertogenbosch organiseren. De 

Rabobanken in de regio Brabant (muv 

Zundert) stimuleren de deelname met 

1000 euro subsidie. Voor meer informatie 

over de cursus klik hier    
 

 

 

 

 

 

Talentboom dé website over Leren en Werken 
Wist u dat er sinds 1 januari 2016 een website is waar veel informatie te vinden is 

over leren en werken in de Boomkwekerij en Vasteplantenteelt? Deze heet 

Talentboom van Talent ontwikkelen in de Boomkwekerij en vasteplantenteelt. Het 

biedt informatie voor werkgevers, werknemers en toekomstige werknemers in het 

kader van leven lang leren. Hier staan ook de diensten die de scholingsconsulent u 

kan bieden (gratis en onafhankelijk). 

Na de voorjaarsdrukte is het juist nu een geschikt moment om als werkgever of 

werknemer een afspraak met Piet Verhoeven te maken om te spreken over 

ontwikkeling van uw talenten! Voor meer informatie lees hier verder 

 

 

 

http://www.haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/groen/bedrijfskunde-voor-de-tuinbouw-locatie-s-hertogenbosch?utm_source=hashogeschool_HKBopleidingen&utm_medium=link&utm_campaign=informatief
http://www.talentboom.nl/talentboom.html
http://www.talentboom.nl/nieuws/stand-van-zaken-cao-open-teelten.html
http://www.talentboom.nl/nieuws/beroepenmanifestatie-voor-vmbo-leerlingen.html


 

 

Opleidingskalender 
   

18-04-2017            Interne auditing     Zaltbommel 

09-05-2017      Financieel management      Assen 

11-05-2017      Telen zonder Daglicht     Venlo 

16-05-2017      Teelsturing op plantniveau     Bij een kweker 

18-05-2017      Effectief leidinggeven     De Lier 
 

Bekijk hier de volledige opleidingskalender>> 

 

    

Uw scholingconsulent Boomkwekerij en Vasteplantenteelt  
 

 

 

Piet Verhoeven  

Mobiel: 06 - 3010 8049 

E-mail: p.verhoeven@talentboom.nl 

Twitter: twitter.com/leeradviseur  

Linkedin: Piet Verhoeven  
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