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PlattelandImpuls:
leren door gewoon te dóen
Plattelandsondernemers die hun activiteiten verbreden, vergeten nogal eens serieuze aandacht te
besteden aan de vermarkting van hun product. Met het project PlattelandImpuls hebben ondernemers
hun vaardigheden op dat vlak kunnen verbeteren door te werken met product-marktcombinaties.
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Wageningen UR werkt in haar
onderzoeksprogramma’s
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ondernemers vrijwel geen tijd nemen om allerlei praktische zaken

resultaat. Werken met een vaste vragenlijst voor de intake maakt dat de beoordeling transparant is.
• Vraagsturing door de groep. De groep bepaalt de agenda. Dat betekent dat de begeleider vooral procesbegeleider is en niet de
inhoudelijke uitvoerder.
• Learning by doing. Ondernemers ontwikkelen vaardigheden door te doen, bijvoorbeeld door te werken aan bedrijfs- en marktontwikkeling.
• Twee begeleiders. Twee begeleiders lijkt luxe maar is wel essentieel. De tweede begeleider heeft de rol van kritische buitenstaander en
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