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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

KOSTPRIJSBEREKENING EN PRIJZENBELEID VOOR TUINAANNEMERS
OMSCHRIJVING

Introductie
Je bent dagelijks druk in de weer met het ontwerpen, aanleggen en het onderhouden van tuinen of openbare ruimte.
Maar ... sta je voldoende stil bij het zakelijke aspect vanje activiteit?
Naast de kwaliteit die je levert, is het belangrijk om ook de financiële aspecten van jouw onderneming te analyseren en bij te sturen!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Zelfstandige tuinaannemers
Tuinarchitecten
Tuincentra en hun medewerkers

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
De cursisten leren een correcte kostprijsberekening en offerte maken voor een opdracht.
De cursisten verwerven een beter inzicht in het opstellen, het opvolgen en het uitvoeren van de werfplanning.
De cursisten zijn in staat een vergelijkende (case)studie te voeren aan de hand van een voorbeeld(tuin).
De cursisten kunnen onderbouwd een kostprijsberekening maken en de prijsofferte opstellen & verdedigen.

PROGRAMMA
Naast een gezonde dosis energie en een flinke portie zelfvertrouwen is het van het grootste belang om jouw "kwaliteiten" als (toekomstig) zelfstandig ondernemer
even op een rijtje te -durven- zetten!
Wat is kwaliteit? Wat is kwantiteit?
Wat/wie is mijn doelgroep?
Heb ik voldoende -en juiste- kennis van mijn sector? (marktanalyse)
Waar ben ik sterk in? Waarin blink ik uit? (profielanalyse)
Heb ik voldoende -en juiste- kennis van de grondstoffen, de materialen, de planten, enz. waarmee ik werk? (productanalyse)
Hoe bereken ik mijn kosten? Algemene en specifieke kosten? aankoopprijzen versus verkoopprijzen? (ontwikkelingsproces)
Hoe stel ik een offerte juist en volledig op? (offertevoortbrengingsproces / transparantieproces)
Ben ik een goede planner / organisator?
Hoe volg ik een offerte en lopende werkzaamheden op? (opvolgingsproces)
Hoe verloopt mijn facturering? (afhandelingsproces)
Vergelijkende (case)studie: De cursist krijgt een tuinplan (= voorbeeldtuin) (bestek- en kostprijsberekening)
Het kunnen begrijpen, uitvoeren en coördineren van specifieke handelingen i.v.m. tuinaanleg-, en -onderhoud (de groensector).
Beroepsspecifieke inzichten en - taal gebruiken.
Het kunnen hanteren, uitrekenen en uitvoeren van ontwerpplannen en uitvoeringsdossiers.
Kwaliteitszorg en beroepsveiligheid hanteren & bevorderen.
Wet- en regelgeving kunnen opzoeken, hanteren en opvolgen.
Het maken van stimulerende werkomstandigheden en een goede werkplanning.
Het juist opmeten, het juist uitrekenen en beschikken over een goed analyseervermogen.
De juiste methodiek: (vak)technische problemen doelgericht aanpakken!
Collegialiteit en omgaan met professionele samenwerkingsverbanden.
Planningsvermogen: een tijdsbestek opmaken en de kostprijs berekenen van materialen en machines.
Het antwoord op deze -en vele andere- vragen kan immers "de prijs van jouw kwaliteit" en "jouw succes" als zelfstandig ondernemer bepalen! Wees welkom
in een b(l)oeiende ondernemerswereld...
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