Nieuwsbrief Omgevingsgericht Ondernemen – oktober 2010
Project binnen het beleidsondersteunend onderzoeksprogramma ‘Landbouw in zijn maatschappelijke omgeving’

Over het project Omgevingsgericht Ondernemen
‘Ondernemen doe je op je eigen erf!’ vertelt een veehouder. Maar als hij zijn bedrijf wil ontwikkelen heeft hij steeds
meer zijn omgeving nodig. De gemeente voor een vergunning, de buren voor het gunnen of andere ondernemers
voor samenwerking. De ondernemer reageert: ‘Ondernemen met de omgeving? Mooi dat het zo belangrijk is, maar
hoe doe je dat eigenlijk?’
Daaruit volgt de zoektocht van het projectteam: hoe kun je dit vormgeven als ondernemer, hoe kun je dit
ondersteunen als begeleider of docent. Hoe kun je gebruik maken van ervaringen van ondernemers en begeleiders
en van theorieën en werkvormen van onderzoekers. Om hier een beeld bij te krijgen voert het projectteam een
verkennend onderzoek uit waarin allerlei theorieën, achtergronden, werkvormen en ervaringen verbonden worden
met als doel een praktische aanpak om ondernemen met de omgeving te versterken.
De indeling die ontwikkeld is bevat de volgende thema’s: bedrijfsontwikkeling, beleid en regelgeving, arbeid,
landschap, verbreding en burgers. Binnen deze thema’s wordt de inhoud verdeeld onder de tabbladen inzicht,
inspiratie en aan de slag.

Ontwikkeling van ‘clickdemo’ in volle gang
Op dit moment zijn we bezig met het ontwerpen van een clickdemo die gericht is op het inspireren, stimuleren en
aanleren van een omgevingsgerichte houding en van omgevingsgericht handelen van (toekomstige) agrarische
ondernemers. De clickdemo is een testversie van een uiteindelijke digitale tool. In deze clickdemo zullen maar een
beperkt aantal thema’s aan bod komen. Wel kan de werking van de tool getest worden. De banner hieronder geeft
een impressie van het ontwerp.

Deelnemers gezocht voor testsessie ‘clickdemo’
De clickdemo wordt dus een digitale routekaart. Of de kaart ook duidelijk en bruikbaar is willen we graag testen met
een divers panel van potentiële gebruikers. Als projectteam willen we graag de uitgangspunten van het ontwikkelen
van een omgevingsgerichte houding bediscussiëren en zoeken naar manier hoe de digitale tool te verbeteren is.
De testsessie vindt plaats op 16 november in Wageningen (ochtend) Æ reserveer alvast in agenda!

Volgend jaar verder
Er is een voorstel gemaakt om volgend jaar verder te werken aan de digitale tool Omgevingsgericht Ondernemen.
Later dit jaar horen we of dit ook mogelijk is. Met de resultaten vanuit de testsessie willen we de tool verbeteren en
de informatie die beschikbaar is via de tool verder uitbouwen. Ook willen we samen met de doelgroepen
(bedrijfsadviseurs, groen onderwijs) de tool toepasbaar maken voor de praktijk.
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