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▪ 08.45 – 09.15 uur: Inloop met koffie

▪ 09.15 – 09.30 uur: Opening door Tuinbranche Nederland

▪ 09.30 – 09.45 uur: Plantion geeft toelichting op de locatie en veiling

▪ 09.45 – 10.45 uur: Workshop van Mirko van Ingen; over vergroening, water, Groene Klimaatpleinen

▪ 10.45 – 11.00 uur: Koffie en wisseling 

▪ 11.00 – 12.30 uur: Trainingscarrousel - Producttrainingen leveranciers (2 x 45 min)

▪ 12.30 – 13.15 uur: Lunch

▪ 13.15 – 14.45 uur: Trainingscarrousel - Producttrainingen leveranciers (2 x 45 min)

▪ 14.45 – 15.00 uur: Koffie en wisseling

▪ 15.00 – 16.00 uur: Workshop van OVD Opleidingen

▪ 16.00 – 17.00 uur: Afsluiting en borrel

Trainingscarrousel: er is ruimte om in het totaal 4 trainingen te volgen. Hierbij kies je uit 2 trainingen over 

tuingereedschap en 2 trainingen over meststoffen/potgronden/gewasbescherming.

AGENDA



WORKSHOP MIRKO VAN INGEN
Plenaire sessie

Wat speelt er op het gebied van vergroening en klimaat in de wereld om ons heen? Wat zijn hierin de kansen en 

uitdagingen voor tuincentra? Waar kunnen we mee aan de slag richting onze klant? Hoe nemen we de klant 

mee en hoe komen we tot een goed advies?

Mirko geeft antwoord op deze en meer vragen tijdens zijn plenaire workshop voor alle deelnemers.



PRODUCTTRAINING TUINGEREEDSCHAP
Workshop Tuingereedschap: Talen Tools (45 min)
• Inhoud workshop:

• Garantiebepaling en hoe ga je hiermee om;

• Productkennis uitbreiden door te zien en voelen;

• Wat is verschil tussen een spade van 10,- en 70,- enz.?;

• Snoeischaren-workshop (inclusief spel met prijzen);

• Wat is verschil tussen Bulk-presentatie en Cross selling, met tips en voorbeelden?;

o Denk aan een vochtigheidsmeter bij de kamerplanten.

o Hoe pak je dit aan en vergroot je de omloopsnelheid van deze artikelen?

• Het zien en beleven van producten.

Workshop Tuingereedschap: Fiskars (45 min)

• Inhoud workshop:

• We gaan in op de duurzame, ingenieuze en hoogwaardige tuingereedschappen van Fiskars;

• We focussen vooral op het snoeigereedschap;

o Welke tool gebruik je wanneer en wat maakt Fiskars-producten onderscheidend? 

o Hoe adviseer je klanten in de winkel over het juiste product? 

• Niet alleen theorie, maar je gaat de producten zelf proberen. 



Workshop Tuingereedschap: Gardena (45 min)
• Inhoud workshop:

• Vergroening en verduurzaming: welke producten van Gardena zijn hier uitermate geschikt 
voor?;

• MicroDrip en Smart: wat betekent dit voor de tuin en verduurzaming van de tuin?;
• Installatie van de systemen: hoe gaat dit en wat is de werking?;
• Welke producten passen goed bij het Groene Klimaatplein?

PRODUCTTRAINING TUINGEREEDSCHAP



PRODUCTTRAINING MESTSTOFFEN, POTGRONDEN 
EN GEWASBESCHERMING
Workshop Potgronden: Klasmann – Deilmann (45 min)
• Inhoud workshop:

• Maar wat is potgrond eigenlijk?;
• Welke (hernieuwbare) grondstoffen worden gebruikt en welke eigenschappen hebben deze 

grondstoffen?;
• Welke certificeringen worden er toegepast en wat houden ze in?;
• In onze training geven we je een inkijkje in de fascinerende wereld van substraten;
• De onmisbare basis voor productie van voedsel en planten die ons leven groener, gezonder en 

aangenamer maken.

Workshop Potgronden: Pokon (45 min)
• Inhoud workshop:

• Het benutten van commerciële kansen in tijden van recessie
Er is veel onzekerheid en naar alle waarschijnlijkheid worden planten duurder dan ooit. Dat is een 
uitdaging, maar ook een kans. Hoe dat zit en hoe je deze kansen kunt benutten, vertellen we je graag in 
deze positieve presentatie.



Workshop Gewasbescherming: Edialux / Luxan (45 min)
• Inhoud workshop: ratten & muizen 

• Ratten en muizen, welke soorten zijn er?;
• Hoe leven ze en waar houden ze van?;
• Welke ziektes kunnen ze overbrengen?;
• Hoe kun je dit ongedierte weren?;
• Hoe kun je dit ongedierte bestrijden met vallen en klemmen?;
• Hoe kun je dit ongedierte bestrijden met gif?;
• Wat is de laatste stand van de wetgeving: wat mag er nog wel en wat mag er niet meer verkocht worden?

PRODUCTTRAINING MESTSTOFFEN, POTGRONDEN 
EN GEWASBESCHERMING



Workshop Meststoffen: ECOstyle (45 min)
• Inhoud workshop: Onder het maaiveld
We nemen je graag mee de bodem in; een goede en gezonde groei van gras, planten en 
groenten, start met een gezonde, biodiverse bodem. Een onderwerp dat steeds belangrijker 
wordt. Onder meer door een voorproefje te laten zien van de film ‘Onder het maaiveld’, deze is 
binnenkort in de bioscopen te zien. Hierin wordt het belang van de bodemprocessen voor een 
goede en gezonde plantengroei onderbouwd. 

Voor ECOstyle is bodemdiversiteit en de organische kringloop al 55 jaar de basis. We geven 
tijdens de workshop onder meer inzicht in de mycorrhizae schimmels en protozoa die de 
biodiversiteit vergroten en onderhouden. Toegepast in onze meststoffen, voor een gezonde 
bodem en prachtige tuin.

Ook de meest recente innovatie komt aan bod. Stikstof speelt in het maatschappelijke debat 
een grote rol: we laten zien hoe ECOstyle stikstof uit de lucht beschikbaar maakt voor de plant. 
Stikstofbinding is de ultieme duurzame bemesting en is vanaf dit voorjaar beschikbaar voor 
jouw klanten in het tuincentrum.

EXTRA: Maak kans op 2 gratis toegangskaarten voor de film ‘Onder het maaiveld’. Schrijf je in, 
doe mee aan onze workshop en geniet van de bijzondere wereld onder onze voeten!

PRODUCTTRAINING MESTSTOFFEN, POTGRONDEN 
EN GEWASBESCHERMING



Workshop Meststoffen: DCM (45 min)
• Inhoud workshop:

• Hoe kan jij inspelen op de toegenomen vraag naar duurzame en professionele meststoffen, graszaden en 
bodemverbeteraars? Met de focus op 1) gazon, 2) aanplanten en 3) siertuin.

• Belang van het planten in een goede bodem en een evenwichtige voeding;
• Praktische uitleg van de verschillende grondstoffen;
• Wat doen de producten?;
• Hoe leg je de meerwaarde aan de consument uit?;
• Hoe speel je in op verschillende typen consumenten?;
• Productuitleg noviteiten;
• Interactief leren van elkaar vanuit de praktijk.

Workshop Meststoffen: SBM (45 min)
• Inhoud workshop:

• Risico vs. gevaar
• Veiligheidsmarges
• Chemie vs. natuurlijk
• Hoe voorkom ik onnodig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen? (oftewel, waardoor wordt mijn plant 

altijd aangevallen door insecten en schimmels)
• Tips

PRODUCTTRAINING MESTSTOFFEN, POTGRONDEN 
EN GEWASBESCHERMING



Plenaire sessie
De opgedane kennis bij de leveranciers geven we tijdens deze workshop een praktische invulling door een 
interactieve werkvorm waarbij iedereen wordt betrokken bij datgene wat zich op het toneel afspeelt. 
Minimaal twee acteurs spelen een scène waarin op zichtbare en uitvergrote wijze de communicatie niet 
soepel verloopt. De scène is prikkelend, herkenbaar, en met humor gelardeerd. Vervolgens wordt de 
scène nog een keer gespeeld. Nu wordt het publiek uitgedaagd om in te grijpen als zij vindt dat er iets 
veranderd moet worden om de communicatie tussen beide spelers weer op gang te brengen. Het publiek 
heeft als het ware de joystick in handen en bestuurt de acteurs op afstand. 

• Onderwerp
o Klanttypen
o Communicatievormen

• Doel van de workshop
o Enthousiasmeren;
o Blij en geïnspireerd naar huis;
o Anekdote meegeven, herkenbaarheid en bruikbaar op de winkelvloer;
o Verbinding maken en bruikbare tools geven voor het klantcontact van de 

tuincentrummedewerker.

WORKSHOP OVD OPLEIDINGEN
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