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Portal Online
De portal www.omgevingsgerichtondernemen.nl staat online!
Gevuld met tools, video’s, links, documenten die bijvoorbeeld
inspiratie bieden of een werkblad waarmee u aan de slag
kunt gaan. De portal omgevingsgericht ondernemen helpt
agrarische ondernemers om over de grens van het eigen erf
te ondernemen. Omgevingsgericht ondernemen is dè manier
om nieuwe kansen te benutten en bestaande obstakels te
omzeilen.

We nodigen u graag uit om eens rond te klikken op de portal.
Doe het als ‘boter, kaas en eieren’ een paar keer achter
elkaar, van start tot finish. Dus bekijk niet alleen de
homepagina, maar klik door totdat u een idee heeft welke
informatie er op deze portal staat.

De portal komt het best tot zijn recht als begeleiders van
groepen ondernemers, docenten in groen onderwijs en
bedrijfsadviseurs ondernemers in een groepssetting helpen
om met hun omgeving te interacteren. De portal is wel
individueel te gebruiken, maar zal vaak meer opleveren
wanneer u als ondernemer in gesprek gaat over uw situatie
en strategiën om de omgeving te betrekken bij uw bedrijf.

Test: adviseurs ruimtelijke ordening en milieu

Input, suggesties, gebruikservaringen….

In december 2011 wordt de portal getest met een groep
adviseurs op het gebied ruimtelijke ordening en milieu. Deze
adviseurs werken bij verschillende organisaties en
ondersteunen ondernemers.

Net zoals de omgeving continu verandert, dient deze portal dat
ook te doen om u goed te kunnen ondersteunen. Wij zijn dan
ook benieuwd naar uw suggesties voor aanvullingen.
Ook lezen we graag de gebruikservaringen die u heeft met
deze portal.

Bent u ook geïnteresseerd in een sessie om de portal te
testen? Laat het dan weten via daniel.dejong@wur.nl

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

Input, suggesties, gebruikservaringen en opmerkingen kunt u
sturen naar: daniel.dejong@wur.nl
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