
Worldwide Expertise for Food & Flowers

Delphy Academy
Voor vakinhoudelijke, professionele  
en persoonlijke groei!

We dagen je uit om er samen met ons  
een succesvolle reis van te maken!



De Delphy Academy
Ben je onlangs bij Delphy gestart als adviseur, 

onderzoeker of projectleider? Dan doe je 

mee aan de Delphy Academy. Deze nieuwe 

tweejarige Academy ondersteunt jou als 

startende professional in je loopbaan bij Delphy. 

Als je net bent afgestudeerd of aan je eerste of 

tweede baan begint, heb je veel kennis. Ook 

ben je gemotiveerd om in jouw vakgebied het 

verschil te gaan maken. Dat kan zijn als adviseur 

in aardbeien, aardappelen of tomaten, als 

onderzoeker die proeven opzet en begeleidt, als 

projectleider bij internationale projecten of als 

teeltengineer bij Delphy Digital. Welke rol je ook 

binnen Delphy vervult: er komt er veel op je af 

én we verwachten veel van je.  

Na een inwerkperiode ga je steeds meer 

zelfstandig aan de slag. Je bent niet alleen als 

inhoudelijke ‘expert’ bezig. Ook het verwerven 

van nieuwe klanten of projecten, het organiseren 

van je werk en het managen van jezelf en 

je agenda hoort erbij. Delphy wil jou hierin 

faciliteren. Jij bent degene die aan het roer staat 

en de koers bepaalt. 

Behoeften # design
Om de Delphy Academy te laten aansluiten op 

jouw wensen en behoeften, heeft er een onderzoek 

plaatsgevonden onder medewerkers, managers, 

sollicitanten en stakeholders. De uitkomsten zijn in 

het design en de opzet van de Academy verwerkt. 

We weten wat belangrijke randvoorwaarden en 

succesfactoren zijn. Zo krijgen managers een 

nadrukkelijke rol in de Academy en word je door 

een vaste senior trainer/coach van de Delphy 

Academy begeleid. Ook zorgen we voor opvolging, 

borging en is er continu aandacht voor de 

toepassing in jouw praktijk. 

Wat past bij jou en wat heb jij nodig?
Als je jezelf twee jaar lang gericht en bewust gaat 

ontwikkelen, is het belangrijk dat deze inspanning 

iets oplevert. Voor jou als mens en medewerker, 

voor onze klanten én voor Delphy. We vinden het 

kortom belangrijk dat je jezelf op een duurzame 

manier ontwikkelt, die past bij wie jij bent en bij 

de rol die je binnen Delphy vervult. 

Leren en ontwikkelen gaat niet alleen over 

het aanleren van nieuwe vaardigheden of 

competenties en om het uitbouwen van 

successen. Er is ook ruimte om te onderzoeken 

wat jou in bepaalde situaties tegenhoudt om een 

bepaald doel te bereiken. Samen met collega’s 

doe je bijvoorbeeld intervisie en kun je een eigen 

dilemma of vraagstuk inbrengen. Ook word je 

persoonlijk gecoacht en op andere manieren 

uitgedaagd en begeleid. 

Toepassingsgerichte kennis opdoen
Gelukkig leer je niet alleen van trainingen en 

opleidingen. Het meeste leer je in de praktijk, 

terwijl je aan het werk bent. Ook hebben 

gesprekken met collega’s, klanten en managers 

veel impact op ons als mens en als professional. 

Iedereen heeft feedback nodig en kan soms 

een heel ander perspectief op een vraagstuk 

gebruiken. Wat je zult ontdekken is dat de 

Academy in alle hieronder genoemde niveaus 

voorziet en ze ook aan elkaar verbindt. Daardoor 

kun je wat je aan inzichten opdoet, meteen in 

jouw dagelijkse praktijk toepassen. 

Portfolio
Het gaat in de Delphy Academy natuurlijk om 

jouw ontwikkeling, jouw leerdoelen en de 

voortgang die je hierin boekt. Wat voor jou 

belangrijk is, leg je vast in je eigen Portfolio. 

Intake als startpunt
Vanaf het moment dat je bij Delphy start, vindt 

er binnen zes weken een intakegesprek plaats 

tussen jou, je manager en de trainer/coach 

van de Delphy Academy. Dit gesprek vormt 

het startpunt van jouw individuele traject. We 

kijken waar je nu staat en wat er qua inhoud en 

competenties van je verwacht en gevraagd wordt. 

Na dit gesprek weet je hoe jouw ontwikkelpad er 

uit ziet en heb je concrete leerdoelen op alle drie 

niveaus geformuleerd. 
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Drie onderdelen van de Delphy Academy

 Jij als expert: vakinhoudelijke ontwikkeling

 Jij als professional: competentieontwikkeling

 Jij als mens: persoonlijke ontwikkeling

IK ALS EXPERT IK ALS PROFESSIONAL IK ALS MENS

JAAR 1

Intakegesprek Intakegesprek Intakegesprek

Meelopen met collega’s Inwerken processen en 
procedures 

Trainingen op inhoud. Afgestemd 
op jouw behoeften en vereisten

Training ‘De authentieke en 
ondernemende Delphy’er’

Gedrag- en drijfverenanalyse 
bespreken

Examen Training toepassen in de praktijk

Spuitlicentie(s) (indien vereist) Intervisie I Persoonlijk coachgesprek I

Reflectiegesprek I / manager

Zelfstandig werken Intervisie II Excursie en eten met collega’s

Reflectiegesprek II / manager

Casuïstiek teamoverleg 
bespreken

Voortgang/beoordeling Persoonlijk coachgesprek II

JAAR 2

Intakegesprek Intakegesprek Intakegesprek

Casuïstiek teamoverleg 
bespreken

Inschrijven skills training(en) Persoonlijk coachgesprek I

Collegiaal meereizen: feedback Intervisie III

Reflectiegesprek I / manager Klantfeedback opvragen door je 
manager

Collegiaal meereizen: feedback Training naar keuze volgen in Q1 Persoonlijk coachgesprek II

Reflectiegesprek II / manager Intervisie IV

Casuïstiek teamoverleg 
bespreken

Gesprek en terugkoppeling over 
klantfeedback

Training naar keuze volgen in 
Q3/4
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Praktische informatie
Jouw persoonlijke ontwikkeltraject in de Delphy 

Academy start meteen nà het intakegesprek. Dan 

word je ingeschreven voor diverse trainingen 

en worden de eerste gesprekken gepland. 

Je leert samen met verschillende collega’s in 

groepsverband en hebt een-op-eengesprekken 

met je manager en de trainer/coach van de 

Academy. Hierdoor is er veel ruimte voor 

maatwerk, borging en opvolging.  

Wil je meer weten over de Delphy Academy? 

Neem dan contact op met je manager.

We wensen je veel 
succes en plezier 

toe met je deelname 
aan de Delphy 

Academy! Een beetje 
transpiratie leidt tot 

veel inspiratie. 

Trainer-coach Delphy Academy

Natascha Vendel
• Als mens en als trainer-coach ben ik enthousiast, 

leergierig, betrokken en resultaatgericht. Ik daag 

je waar nodig uit en houd je graag een spiegel 

voor. 

• De passie en drive die ik in jullie zie, herken ik in 

mezelf. Ik help je om jouw doelen te bereiken 

waardoor je meer succes hebt in je vak of meer 

bijdraagt aan Delphy. 

• “Ieder mens heeft potentie en kan groeien.” 

Daarom werk ik graag oplossingsgericht en focus 

ik op het nu én op de toekomst.
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