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Dé opleiding om als manager 
succesvol te worden binnen HEMA
De deelnemer aan de opleiding HFM ontwikkelt voortdurend inzichten en 
kwaliteiten die nodig zijn om op creatieve wijze zichzelf en zijn medewerkers 
te inspireren en te coachen. Hoger Filiaal Management is erop gericht om 
retailmedewerkers vanuit praktische situaties op te leiden tot winkelmanager.  

De eigen capaciteiten op het gebied van personeels-, operationeel, fi nancieel, 
commercieel en strategisch management worden verder ontwikkeld. Aanvul-
lend aan deze ‘harde’ managementvakken is zelfmanagement (persoonlijke 
ontwikkeling) een rode draad gedurende de opleiding. De deelnemers aan de 
opleiding leren de eigen organisatie te analyseren aan de hand van het 
7S-model en formuleren op basis hiervan een verbeterplan voor de eigen winkel. 

De opleiding kenmerkt zich door afwisselende leervormen, interactieve 
lesmethodes waarin we online en offl ine afwisselen, leren met en van elkaar 
en individuele begeleiding.
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Doelgroep
De opleiding is bestemd voor (assistent) filiaalmanagers  
en ondernemers/franchisers met potentie om door te  
groeien. Voor die medewerkers voor wie een volledige 
hbo-opleiding nog te hoog gegrepen is of qua tijds-
investering te belastend is, is de HFM een uitstekende  
opleiding, die in de afgelopen jaren zijn sporen  
ruimschoots heeft verdiend. 

Toelating
Deelnemers dienen minimaal een mbo4-niveau en 1 à 2 
jaar ervaring in een leidinggevende functie (teamleider,  
afdelingsmanager o.i.d.) te hebben. Met elke deelnemer 
wordt een intakegesprek gevoerd. Daarbij wordt gekeken 
naar de vooropleiding, de opgedane werkervaring,  
de huidige werksituatie en de ambitie en motivatie  
van de deelnemer. Ook wordt gekeken of er eventuele 
belem meringen zijn (taalachterstand, dyslexie/dyscalculie,  
ziekte, e.d.). Indien het intakegesprek daartoe aanleiding 
vormt, kan er een instaptoets worden ingezet als voor-
waarde voor toelating.

 
Duur
De opleiding HFM bestaat uit 23 dagen (incl.kick-off  
meeting, aanvullend lesprogramma en eindpresentatie), 
verspreid over ca. 15 maanden; de exacte duur kan per 
groep variëren, afhankelijk van het startmoment.

Groepsgrootte
De minimale groepsgrootte is 12 deelnemers en de  
maximale groepsgrootte is 14 deelnemers per groep.

Studiebegeleiding
Tijdens de opleiding voert de deelnemer opdrachten in de 
praktijk uit. Hierbij is begeleiding door een bedrijfscoach 
gewenst. Er moet rekening worden gehouden met een 
tijdsinvestering door de begeleider van ongeveer 1 uur  
per week per deelnemer. Elke deelnemer ontvangt  
daarnaast een tegoed voor drie individuele online  
coachingsuren van de OVD-trainers, die naar eigen keuze 
ingezet kunnen worden. Extra coachingsuren kunnen 
tegen vergoeding bijgeboekt worden. 

DISC-profiel
Bij aanvang van de opleiding wordt de DISC-analyse afge-
nomen. Deze geeft inzicht in het gedrag van elk individu. 

Toetsing
Gedurende de opleiding bouwt de deelnemer een portfolio 
op met verschillende opdrachten. De opleiding als geheel 
wordt afgesloten met het opstellen en presenteren van een 
verbeterplan voor de eigen winkel. De optelsom van  
portfolio en verbeterplan vormt de totaalbeoordeling  
van de opleiding. Bij voldoende resultaat ontvangt de  
deelnemer het OVD-certificaat Hoger Filiaal Management.

Inhoud van het programma
In de opleiding komen de volgende thema’s aan bod. 
Binnen elke lesdag kunnen één of meer thema’s centraal 
staan, omdat ook in de praktijk alle thema’s met elkaar 
verweven zijn (zie ook toelichting op de volgende pagina):
• Operationeel management
• Personeelsmanagement
• Financieel management
• Commercieel management
• Strategisch management
• Zelfmanagement/persoonlijke ontwikkeling/leiderschap

De investering
Het opleidingstarief is € 5.150,75 (excl. BTW)  
per deelnemer. 
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Nu kan ik leiding geven aan 
een team van (kader)medewerkers 
en zorgdragen voor optimale 
prestaties van medewerkers. 



Personeelsmanagement  

Leiding geven aan een team van (kader)medewerkers en 
zorgdragen voor optimale prestaties van medewerkers. 
Hiertoe behoort o.a.:
• verzorgen van een optimale personeelsbezetting 
• motiveren en begeleiden van medewerkers
• formele gesprekken voeren met medewerkers
•  actief begeleiden van verzuim en toezien op de  

arbeidsomstandigheden

Operationeel management

Leiding geven aan de dagelijkse operatie in de winkel 
teneinde te zorgen voor een doelmatige verdeling van 
de werkzaamheden en toe te zien op een tijdige en juiste 
uitvoering hiervan. Hiertoe behoort o.a.:
• plannen en verdelen van werkzaamheden
•  toezicht houden op en controleren van de dagelijkse 

werkzaamheden
•  toezicht houden op veiligheid voor de klant, personeel, 

artikelen, geld en winkelpand
• bewaken en bijsturen werkprocessen (PDCA-cyclus)

Financieel management

Bijdragen aan een optimale exploitatie van de winkel, 
zodanig dat voldaan wordt aan de gestelde omzet- en  
kostendoelen. Dit omvat o.a.:
•  bewaken van loonkosten op omzet en signaleren  

van ontwikkelingen en afwijkingen
•  exploitatie-analyse, resultaten en kengetallen,  

controleren van de administratie

Commercieel management

Zorgdragen, samen met de bedrijfsleider/ondernemer, voor 
de bedrijfsverzorging en artikelpresentatie volgens voor-
schriften en richtlijnen zodanig dat de winkel een goede, 
herkenbare uitstraling heeft en hiervan een stimulerende 
werking uitgaat naar de verkoop van artikelen.  
Hiertoe behoort o.a.:
•  zorgdragen voor en bewaken van een complete, verzorgde 

en uitnodigende winkelpresentatie
•  zorgdragen voor de uitvoering van promotionele acties
•  onderhouden van contacten met klanten en afhandelen 

van klachten
 •  zorgdragen voor uitvoeren van lokale e-commerce  

activiteiten: social media, webverkoop

Strategisch management

Bewaken van samenhang in (lange termijn) beleid en 
activiteiten tussen commercieel, financieel, operationeel en 
personeelsmanagement in de winkel. Hiertoe behoort o.a.:
•  strategie bepalen en vertalen naar de eigen winkel
•  bewaken van de uitvoering van de strategie en  

formuleplan in de winkel
•  beleid continu afstemmen op ontwikkelingen in  

de (lokale) markt en omgeving
•  SWOT-analyse

Zelfmanagement/persoonlijke ontwikkeling/
leiderschap

Inzicht verwerven in de eisen en voorwaarden die de rol 
van leidinggevende met zich meebrengt en de persoonlijke 
sterkten en ontwikkelpunten. Daarbij is aandacht voor o.a.:
•  zelfkennis en bewustwording van gedragsbepalende 

factoren
•  persoonlijk leiderschap
•  teamontwikkeling
•  persoonlijke kwaliteiten
 

Toelichting op de thema’s
Binnen de verschillende thema’s komen de volgende 
onderwerpen aan de orde:
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Over OVD Opleidingen

OVD Opleidingen is een landelijk opererend opleidingsinstituut, gespecialiseerd 
in opleidingen binnen de Retail, Food en Non-Food sector. Wij zijn al 50 jaar expert in 
retailopleidingen voor supermarkten, kledingwinkels, warenhuizen, tuincentra, 
groothandels en bouwmarkten. Dit maakt ons dé specialist als het gaat om het 
ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van opleidings- en trainingsprogramma’s. 
Daarbij hebben wij een duidelijk doel voor ogen: medewerkers op alle functieniveaus 
helpen hun prestaties te verbeteren en het rendement van de organisatie te verhogen. 
Met een positieve energie dragen we onze passie en onze inspiratie graag over en delen 
we onze kennis.

Garant staan voor kwaliteit 
Een opleidingsprogramma starten bij OVD 
Opleidingen is gaan voor de beste kwaliteit 
binnen de retail. Wij geloven dat opleidings-
producten een onderdeel zijn van een compleet 
opleidingsprogramma en niet op zichzelf 
staan. Ze zijn ondersteunend aan het hogere 
organisatiedoel. Onze opleidingsproducten 
zijn het proces naar dit hogere organisatiedoel. 
OVD Opleidingen staat voor Kwaliteit, 
Meetbaar resultaat en Werken 
met retailexperts.



Referentieverhalen

Informatie en aanmelden
Heeft u interesse of wilt u één of meer deelnemers aanmelden, 

neem dan contact op met Karin van Dreumel 
via 088-0084570 of info@ovd-opleidingen
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Jelle Heijma

‘ De HFM-Opleiding 
gaf me meer inzicht
in mezelf. mijn team 
én de winkel.’

Lindy Bots

‘Het resultaat 
van onze winkels  
is aanzienlijk  
verbeterd.’



OVD Opleidingen BV 
Galileïlaan 31 • 6716 BP Ede 
Postbus 331 • 6710 BH Ede
088 008 45 70 
info@ovd-opleidingen.nl

slimmer 
verder

ovd-opleidingen.nl


