Greengrids en Greenport Venlo

Methodiek regioleren d.m.v. Greengridsprojecten
Info via Conny van Hout, projectleider CITAVERDE College in de Greenport Venlo
Definitie Greengrid
Een Greengrid is een werkgroep waarin ondernemers, leerlingen, studenten en docenten
participeren en werken aan een ondernemersvraag en leeropdrachten. De Greengrid voorziet
de werkgroep van een structuur, werkwijze en faciliteiten om zo het leerproces te begeleiden en
om te zetten in concrete resultaten.
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Uitvoering Greengrid
Kickoffsessie Greengridteam
Vraagstelling binnen Greengridteam vaststellen
Vertalen ondernemersvraag in leeropdracht
Afspraken over output
Behoefte aan faciliteiten vaststellen
Werkplan incl. tijdpad opleveren
0-Meting ondernemerschapcompetenties
Werken aan leeropdracht
Voortgangsevaluatie; leerrendement
Opleveren resultaat
Eindmeting ondernemerschapcompetenties
Evaluatie
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Faciliteiten
Infosessie Greengrids
Infosessie ondernemerschapcompetenties
Workshop 'Slim kennis delen' door OPK en Groenkennis Net
Sessie samenwerken door samenspel
Sessie creatief denken
Workshop C2C
Communicatieplatform open en gesloten
Publicatieruimte op Groen kennisnet
Ontwikkeling trainingsmateriaal door Ontwikkelcentrum
Adviesuren consultant

We maken gebruik van bestaande community’s zoals o.a. GreenConnection, AgroFoodLink,
AgrofoodCommunity, ICGV, klankbordgroep Greenport Business School, om met ondernemers
te sparren en ondernemersvragen te destilleren. Deze ondernemersvragen zetten wij om in
concrete regionale initiatieven (projecten en leeropdrachten) waarmee een Greengrid aan de
slag gaat.
Binnen een Greengrid werken Greenport Venlo ondernemers, medewerkers, studenten,
leerlingen samen aan deze projecten en leeropdrachten. Hiermee is een Greengrid een
voedend en ontwikkelend netwerkinitiatief van het CITAVERDE College en de
samenwerkingspartners.

Uitgevoerde activiteiten per Greengrid















Het ophalen van de ondernemersvraag/initiatief/leeropdracht bij ondernemers.
Een korte beschrijving van het initiatief/leeropdracht gekoppeld aan (internationaal)
ondernemerschap en de thema’s binnen Greenport Venlo.
Een plan van aanpak voor het werkproces dat past bij de doelgroep en het regionaal
initiatief
Bespreking en toetsing van de aanvraag aan de innovatiethema’s in
voorbereidingsgroep Greenbrains
Vaststelling van de opdracht door de voorbereidingsgroep Greenbrains
Formering Greengridteam
Informatiesessie Greengrid
Vastleggen werk- en overlegstructuur
In te zetten faciliteiten
Werken aan leeractiviteiten
Omzetten leeractiviteiten in resultaten
Vastleggen resultaten en ontsluiten kennis
Inbedden kennis in curriculum
Rapportage en evaluatie

Greengrids, CITAVERDE College, 2010/13-017

pag. 02

