
29, 30 juni en 1 juli 2022 

Summer School Food

Met meer kennis,  
inzicht en begrip  
kun je verder groeien

We leren het allemaal 
als klein kind: ‘als je 
deelt heb je meer’. 
Dat geldt zeker voor 
de Summer School.

Je kunt elkaar  
versterken, je kunt de 
branche versterken 
en daar is dit een  
uitstekend platform 
voor. 

“
“

Gerrit Grievink 
Algemeen directeur Focusplaza

QR CODE

woensdag 29 juni vanaf 17.00 uur tot en met 
vrijdag 1 juli tot ca. 16.00 uur.

Praktische informatie

Oud-deelnemers over de Summer School:

De Summer School is voor mij een  

waardevolle les geweest. Het is  

mooi te zien hoeveel concurrenten 

en uiteindelijk collega’s jullie bij elkaar 

weten te krijgen.

Dirk Jan van Dijk, Tel Aviv Streetfood

 

Een aantal verfrissende en interessante 

dagen gehad tijdens de Summer School 

van Focusplaza, met gerenommeerde 

sprekers en gave bedrijfsbezoeken.  

Mathieu Hirdes, Jaguar the Fresh 

Company

Ik heb ontzettend leerzame dagen gehad en 

veel inspiratie op kunnen doen. Alles was 

goed geregeld en overal was aan 

gedacht.

Aniek Pinckaers, Heuschen & 

Schrouff Oriental Food

Villa Ruimzicht, Ruimzichtlaan 150 te Doetinchem

Summer School Food 2022: 
 » Je gaat samen op winkelbezoek  

(inclusief formuletoelichting)

 » Je kunt op speeddate met inkopers en/of  

categorymanagers

 » Je kunt informeel met retailers én andere leveranciers 

klankborden over actuele ontwikkelingen

 » Je krijgt inzichten in retailmarketing, merkenstrategie, 

smart data en best-practices van vakgenoten

 » Je vertaalt de opgedane inzichten samen met  

teamgenoten in een praktische case

 » Je ontvangt waardevolle feedback en suggesties van 

retailers waarmee jij voortaan je slagingskansen bij 

retailers vergroot

Al meer dan 20 jaar delen we relevante 
retailinzichten
Focusplaza begrijpt al meer dan 20 jaar de uitdagingen die 

fabrikanten/leveranciers en retailers hebben. We voorzien je 

van de nieuwste retailinzichten uit binnen- en buitenland. 

Vanuit sprekers én aan de hand van praktische bezoeken op 

de winkelvloer. Omdat we erin geloven dat zien en  

persoonlijk ervaren impact heeft. Zodat jij de creativiteit en 

inzichten van anderen kan gebruiken om zelf te ontwikkelen 

en je business te laten groeien.

Learning by seeing and doing. 
Meld je snel aan!
Scan de QR-code en schrijf je direct in.

Investering
De investering voor de Focusplaza Summer School bedraagt 1.795 euro excl. btw per persoon. Dit is incl. lunch (2x), diner (2x), 

storechecks, transfers per VIP-bus naar de winkels, begeleiding door diverse retailexperts. Dit is exclusief overnachtingskosten 

à 116,50 euro per persoon per nacht (inclusief ontbijt) in Villa Ruimzicht. Het aantal deelnemers is beperkt omwille van de 

onderlinge interactie. Na je aanmelding verzorgen wij het boeken van je hotelovernachtingen voor jou. 

Meer informatie?  

Bel 0315-346144 of kijk op https://www.focusplaza.nl/workshops/summer-school-food/



Woensdag 29 juni vanaf 17:00 uur 
• Gezamenlijke kick-off o.l.v. retaildeskundige Gerrit 

Grievink over de theorie, maar ook actuele praktijkont-

wikkelingen in retailmarketing.

Donderdag 30 juni 08:00-21:00 uur
• Best practices in promotie-, en assortimentsbeleid. 

Welke strategie bij verschillende retailers, wanneer is 

welk instrument aantoonbaar (cijfermatig) effectief en 

waarom, door Alexander Arbouw van Alpro.

• Inzicht in de praktische vertaling naar de  

winkelvloer 

Ontwikkelingen in presentatievormen, hardware, 

communicatie en mederwerkers. Welke mogelijkheden 

gaat jou dit bieden? Winkelbezoeken met VIP-bus aan 

o.a. Albert Heijn in Ulft, PLUS Markwat Dichteren in 

Doetinchem en Jumbo Leussink in Goor.

• Afsluitend (uiteraard informeel) diner

Vrijdag 28 januari 08:00-16:00 uur
•  Hoe “buiten de lijntjes kleuren” vanuit visie tot 

opmerkelijk betere uitkomsten leidt. Hoe je als merk 

moet blijven vernieuwen. En hoe het in gesprek blijven 

met retailers leidt tot een goede samenwerking.  

• Maak je meer gebruik van je relaties.  

FMCG-professional Jan van der Borst deelt hoe je het 

hele jaar rond in gesprek kunt blijven met de retailer en 

hoe jij als fabrikant/leverancier een optimale relatie (op)

bouwt. 

• Mooi, die opgedane inzichten. Maar hoe vertaal je dat 

naar de praktijk? Je gaat als team aan de slag met een 

praktijkvoorbeeld.

• Optionele speeddates met diverse inkopers, category-

managers en/of directieleden van verschillende retailers: 

o.a. Albert Hagen (commercieel manager vers Poiesz), 

Jaap Bloot (A.I. diverse retailers), Marco Bastiaan (sr. 

projectmanager formuleontwikkeling PLUS), Manoes 

van de Westelaken (groep categorymanager Spar) en 

Nico Wormgoor (sr. assortimentsmanager JUMBO).

• Presentaties praktijkcases 

Wat kan je leren van andere deelnemers? Hoe zouden 

zij e.e.a. aanpakken?

• Feedback vanuit retail 

Deskundig retailpanel met Peter van Mourik (directeur 

marketing & communicatie PLUS Retail), Bert van der 

Does (hoofd category management Boon), Ruth 

Linders (unitmanager vers Jan Linders) en Jan van der 

Borst (FMCG-professional). Zij helpen je aan suggesties 

waarmee jij voortaan je slagingskans vergroot.

• Wrap-up en eindborrel

Programma
  Met wie ga jij  

in gesprek?

In tweeënhalve dag krijg je maximaal zicht op actuele uitdagingen, doelstellingen en inkoopprocessen van retailers. En wat zij 

voor jou kunnen betekenen. Zodat je de verschillende formules en hun argumenten waarom ze actuele keuze maken beter gaat 

begrijpen. Daarmee kan jij je voordeel doen, zodat ook jij vervolgens beter begrepen wordt!

Voor wie?
De Summer School is er voor nieuwe collega’s in de branche, maar ook ervaren vakgenoten: salesmanagers, (key- en national) 

accountmanagers, trademarketeers, category developmentmanagers en andere commerciële managers vanuit fabrikanten en 

leveranciers die zicht willen krijgen op actuele uitdagingen, keuzes en argumenten van de winkelformules, ontwikkelingen in 

assortimenten, hoe inkoopprocessen ontwikkelen en welke criteria belangrijker gaan worden.

Informeel in gesprek met vakgenoten én retailers
Naast het verkrijgen van actuele insights, zoom je met vakgenoten op interactieve wijze in op de praktijk, zodat je ook elkaars 

creativiteit en vindingrijkheid kan gebruiken voor de ontwikkeling van je eigen plannen. 

Onder andere Peter van Mourik (directeur marketing & communicatie PLUS), Bert van der Does (hoofd categorymanagement 

Boon Food Group), Nico Wormgoor (senior assortimentsmanager vlees JUMBO), Albert Hagen (commercieel manager vers 

Poiesz), Ruth Linders (unitmanager vers Jan Linders), Manoes van de Westelaken (groep categorymanager Spar), Marco 

Bastiaan (senior projectmanager formuleontwikkeling PLUS), Alexander Arbouw (senior categorymanager Alpro), Jan van der 

Borst (foodprofessional executive) en Jaap Bloot (A.I. diverse retailers o.a. Jumbo, Spar en Vomar) gaan graag met jou aan de 

slag. Je leert elkaars ambities en uitdagingen kennen, zodat je tot nieuwe inzichten komt over hoe je samen met de retailer de 

business verder kunt laten groeien.

 

De Retail School is iets voor jou!
 » Omdat je wilt weten hoe je een goede samenwerking met retailers bouwt en wat de do’s en don’ts daarin zijn.

 » Omdat je inzicht wilt in hoe de nieuwe samenleving van invloed gaat zijn op de consument.

 » Omdat je wilt weten hoe retailers inspelen op de nieuwe samenleving.

 » Omdat je gemotiveerd bent om de business te laten groeiene door mee te denken en samen te werken met retailers.

Ontdek de argumenten en gedachten achter de keuzes van vandaag 
en morgen, door samen te werken met retailers tijdens de Summer 
School Food. 

29, 30 juni & 1 juli 2022 | Inside informatie direct van de retailer...

Hoe zorg je ervoor dat je samen met de 

retailer de business kan laten groeien?


