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Wat is de portal Omgevingsgericht Ondernemen

Prototype portal uitgebreid getest

Deze portal, die in ontwikkeling is, helpt (toekomstige)
agrarische ondernemers hun bedrijf omgevingsgericht te
ontwikkelen. Een omgevingsgerichte houding heeft de
agrarische ondernemers steeds meer nodig om succesvol te
zijn. Met deze portal wordt informatie gebundeld en beter
beschikbaar gemaakt. De verwachting is dat de producten
van de portal vooral via de bedrijfsadviseur of docent in het
Groen Onderwijs bij de (toekomstige) ondernemer terecht
komen.

Halverwege november is het prototype van de portal
omgevingsgericht ondernemen uitvoering getest. Eerst door
Wageningen UR medewerkers die niet in het kernteam van
het project betrokken waren. Daarna door een groep van 14
mensen vanuit
• Groen Onderwijs (HBO&MBO)
• bedrijfsadviseurs (financieel, bedrijfstechnisch)
• productverwerkers
• sectorvertegenwoordigers
• overheidsuitvoerders
• en ondernemers

Waar staan we nu
In 2010 is het prototype ontwikkeld van deze portal. Er is
denkwerk gedaan over wat omgevingsgericht ondernemen
is, hoe je de ondernemer daarmee bereikt en het prototype
is getest door een gebruikersgroep.

Aan de slag
In 2011 gaan we van prototype naar een instrument.
Hiervoor verbeteren we het prototype en zorgen we ervoor
dat de juiste informatie te vinden is via de portal. Daarnaast
gaan we de portal gebruiksklaar maken door middel van
samenwerking met een partij uit het Groen Onderwijs en een
partij met bedrijfsadviseurs. Ook werken we verder uit wat
we onder omgevingsgericht ondernemen verstaan en hoe
een agrarisch ondernemer zich hierin ontwikkelt.

Info & contact
Daniël de Jong – Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen UR
T 0320 291 236
E daniel.dejong@wur.nl

De feedback uit deze test wordt meegenomen in het
verbeterde ontwerp van de portal. Vanuit de gebruikerstest
vallen onder andere de volgende aanpassingen en
opmerkingen op:
• andere thema indeling van de portal
• andere manier van presentatie van de verschillende
informatiebronnen
• wens tot een ruimer aanbod van online testen waarmee
de gebruiker direct een persoonlijk resultaat
gepresenteerd krijgt
• informatie op de portal moet door onderzoekers
geselecteerd en gevalideerd zijn, dit geeft meerwaarde
boven het gebruik van een gangbare
internetzoekmachine
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