Format 2: Intake vraagkant
Projectnaam: Goji Bes
Kern van de aanvraag in twee zinnen: Ontwikkel verschillende recepten waar de Goji bes in
verwerkt kan worden
De opdracht is: Goji bes verwerking
Type opdracht: Ontwikkelen
Eigenaar/ indiener: De Viermarken
Logische opdrachtgever: De Viermarken
Versie intake: 1
Datum ingediend: 4-11-2013

Projectdefinitie (wat wordt er aan de studenten gevraagd?)
Er zijn niet veel bedrijven of boeren die de Goji bes verbouwen in Nederland, het is een populaire
plant in China vooral binnen de traditionele geneeskunde. Maar de Viermarken in Enschede
verbouwt de Goji bes wel. De Goji bes is rijk aan vitamines, mineralen, aminozuren, antioxidanten en
andere belangrijke voedingstoffen. De bessen worden in China verwerkt in medicijnen, maar

zijn ook zeer geschikt voor het dagelijkse gebruik in de keuken. Alleen hoe kan je de bes
op een goede maar vooral lekkere manier verwerken in het dagelijkse voedingspatroon?
Is er naast de Goji jam ook andere recepten te bedenken?

Inleiding/ aanleiding (Geef aan waarom u dit project start. Beschrijf de achtergrond van uw project. Waarom is het nu urgent?

Welke aanleiding?)

De Viermarken is een zogenaamde zorgboerderij die in de noord- westelijke stadsrand van Enschede
ligt. De Viermarken is van start gegaan in 1990. Aanleiding was het ontbreken van een schakel in het
voorzieningenaanbod voor de groep mensen die, door lichamelijke, geestelijke of psychiatrische
handicaps, of langdurige werkloosheid niet gemakkelijk een werkplek vinden. Het bedrijf beschikt
over 20 hectare grond. Daarvan is 11 ha grasland, 2 ha akkerbouw, 1 ha tuinbouw (waaronder een
kruidentuin en een bloementuin) en 1 ha erf, gebouwen en een boomgaard. Er wordt ecologisch
gewerkt en dat betekent zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.
Zo wordt ook de Goji bes verbouwt op grond van de Viermarken. De Goji bes is een kostbare plant
die niet op heel veel plekken in Nederland wordt verbouwt. De Viermarken is van mening dat deze
bes nog kostbaarder voor de Viermarken kan worden als het verwerkt kan worden in meerdere
recepten.
De uitdaging of probleemstelling (Omschrijf het feitelijke probleem of

knelpunt dat u wilt aanpakken. Welke kansen wilt u
aangrijpen? Geef aan wat de relatie is tussen uw aanvraag en de vragen en ontwikkelingen die spelen binnen het project.)

Verschillende recepten en ideeën bedenken om de Goji bes in te kunnen verwerken.

De Doelstelling (De Kenniswerkplaats heeft 5 doelen vastgesteld. Aan welke doelen levert het project een bijdrage? Geef een korte
toelichting)

Het proces en de output levert een bijdrage aan (verwijder de thema’s die niet van toepassing zijn):
• Ondernemen in Twente
• Voeding en Gezondheid
Beoogde resultaat (Geef aan welke concrete resultaten u graag wilt behalen en welke concrete (deel)producten de studenten
moeten opleveren. Verdeel grote vraagstukken in fasen en stappen.)

Verschillende ideeën uitgewerkt en al om de Goji bes te verwerken in verschillende recepten. Het
eindresultaat moet lekker en gemakkelijk te maken zijn.
De afbakening (Wat behoort wel of juist niet tot de opdracht? Geef kaders voor de bandbreedte)
Het moet lekker zijn. Het moet aanslaan bij de koper. Het moet gemakkelijk te verwerken zijn. Er
moet een handleiding bij zitten zowel voor het verwerken van de bes als het uitvoeren.
De randvoorwaarden (Omschrijf de belangrijkste uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen)
Relatie met andere projecten/ processen (Geef aan of er samenhang

is met andere projecten of processen die lopen of

reeds zijn uitgevoerd. Verwijs eventueel naar beschikbare documentatie)

Dit project valt onder het KIGO Stadsranden project, de resultaten in dit project zullen gebundeld
worden met de andere projecten die onder dit project valt.
Stakeholders en betrokkenen ( Geef een opsomming van de belangrijkste stakeholders en actoren.)
Andere streekproducten leveranciers
Tijd:
De doorlooptijd van dit vraagstuk is maximaal 6 maanden
De opdrachtgever heeft één a twee uur beschikbaar voor dit project. Dit zijn uren voor
begeleiding, projectoverleg en communicatie.
Geld:
De opdrachtgever heeft een maximaal besteedbaar budget van € 0.- beschikbaar voor zaalhuur,
presentatiekosten, communicatie, drukwerk, etc. Dit moet in goed overleg plaats vinden,
Viermarken heeft zelf ook heel aantal voorzieningen.
De personele inzet van x uur vertegenwoordigt een waarde van ca. € ….,Organisatie: De Viermarken in samenwerking met de GKT
Informatie: Dagmar Essing GKT of ..
Wat biedt de opdrachtgever?
Een inspirerende en rijke leeromgeving waar verscheidene facetten voorbij komen, o.a. zorg,
voeding, verbouwen en verkopen, samenwerken en regelgeving

