Slimmer ondernemen in 1 minuut
Result-sheet van Tuinbouw Digitaal-project in PPS ‘a SMARTER Greenport’
Achtergrond
Een cruciale succesfactor voor goed informatiemanagement in de tuinbouw is de ontwikkeling van kennis,
competenties en vaardigheden bij ondernemers en hun medewerkers. E-competenties en E-skills zijn voor hen
van cruciaal belang. ICT is immers zodanig snel ontwikkeld en nieuwe ontwikkelingen gaan zo snel, dat de
huidige ondernemers en werknemers hier vaak over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikken. Tools ter
versterking van bewustwording en competentieontwikkeling kunnen de kennis en vaardigheden vergroten.
De E-mailcursus ‘Slimmer ondernemen in 1 minuut’ (www.slimmerondernemenin1minuut.nl) richt zich op snelle
bijscholing van ondernemers om meer te halen uit ICT (internet, computers, sociale media) en daarmee de
winstgevendheid van het bedrijf kunnen verbeteren. Voor ondernemers in de tuinbouw wordt een zestal
afleveringen van de cursus ‘Slimmer ondernemen in 1 minuut’ ontwikkeld.

Doel
Doel van het project is vanuit ‘a SMARTER Greenport’ ondernemers en hun medewerkers in de tuinbouw een
cursus ‘Slimmer ondernemen in 1 minuut’ aan te bieden door zes afleveringen van de bestaande cursus
(www.slimmerondernemenin1minuut.nl) om te zetten in tuinbouwspecifieke varianten, met voorbeelden die
ondernemers in deze sector herkennen.
Voor wie?
Ondernemers en hun medewerkers van mkb-bedrijven in de tuinbouwketens (teelt, handel) kunnen middels
deze cursus hun ICT-kennis en -vaardigheden verbeteren.

Fragment van twee afleveringen voor de tuinbouw: Digitaal vaardig personeel en Profiteren van Facebook
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Resultaten
In 2014 worden zes tuinbouwspecifieke afleveringen van de cursus geproduceerd, getest en in de praktijk
geïntroduceerd.
Inventarisatie
Selectie van
afleveringen die
worden omgezet tot
tuinbouwspecifieke
varianten

Ontwerp &
realisatie
Tuinbouwspecifieke
afleveringen van de
cursus ‘Slimmer
ondernemen in
1 minuut’

Implementatie
Praktijktest en uitrol
in de sector

Evaluatie en
communicatie
Inventarisatie van
gebruik en ervaringen
onder gebruikers

De cursus wordt gerealiseerd in samenwerking met ECP, Platform voor de InformatieSamenleving
(www.ecp.nl).
Na het testen zal de cursus digitaal beschikbaar komen via E-mail en de website van Tuinbouw Digitaal.

Meer informatie?
Kijk op www.tuinbouwdigitaal.net of neem contact op met Tuinbouw Digitaal:
•
Henk Zwinkels | Floricode | E: h.zwinkels@floricode.com | T: 071 305 1584
•
Nico Bondt | LEI Wageningen UR | E: nico.bondt@wur.nl | T: 0317 484559
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