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Ondernemerschap

Doelstelling

Ondernemerschap is sommigen van nature gegeven, maar voor de meeste mensen is het
gewoon iets dat geleerd kan worden. Voor een groot gedeelte van de toekomstige
ondernemers moet daarom het vak ondernemerschap hoog op de agenda van de
opleidingen staan. Hoe ondernemerschap geleerd kan worden, is een andere vraag en die
staat op de agenda van het Programma Ondernemerschap. Vanuit het uitgangspunt dat
ondernemerschap te leren is, wordt het belangrijk om het begrip ondernemerschap te
omschrijven. In de definitie, die het Programma Ondernemerschap hanteert, gaat het om de
taken en verantwoordelijkheden die behoren bij het succesvol maken van een onderneming.
Succes is geen puur economisch begrip, maar heeft ook te maken met het realiseren van
persoonlijke doelen in brede zin en/of maatschappelijke doelen, ook wel 'license to operate'
genoemd. De aanbieders van kennis, vaardigheidstraining, advies, coaching, enz. werken op
dit moment langs elkaar heen. Ieder biedt op een eigen moment bij een bepaalde
leeftijdsfase iets aan. Een aanknopingspunt vinden dat past bij de opleidingsvraag van jonge
mensen in (V)MBO, HBO en post initieel onderwijs is de opdracht.
Doel van het Programma Ondernemerschap is het verankeren van de samenwerking tussen
Groene kennisinstellingen en overige aanbieders van diensten op het gebied van
ondernemerschapsontwikkeling in de Ondernemers Academie. Dit wordt zichtbaar in een
gemeenschappelijke portfolio van scholing, training en coaching op het gebied van
ondernemerschap van Groene kennisinstellingen, agro-foodbusiness, dienstverleners en
belangenbehartigers in het Groene domein. Daarnaast richt het Programma
Ondernemerschap zich op het (door-)ontwikkeling van ondernemerschap binnen de Groene
kennisinstellingen.
Subdoelen:
• betrekken van Groene kennisinstellingen bij de Ondernemers Academie;
• overname door één of enkele Groene Kennisinstellingen van het initiatief en vestigen van
het leiderschap van deze Groene Kennisinstelling(en) voor de Ondernemers Academie;
• afronden Programma Ondernemerschap en verzelfstandiging van de Ondernemers
Academie.

Werkwijze

Het Programma Ondernemerschap wil in de komende drie jaar de Ondernemers Academie
inrichten en uitbouwen. De Ondernermers Academie is een publiek-privaat initiatief dat
onafhankelijk van incidentele (overheids)subsidies voor ondernemers in het Groene domein
ondersteuning biedt voor ondernermschapsontwikkeling. Deze ambite betekent voor de
Groene Kennisinstellingen dat zij ieder voor zich de keuze maken of zij zich met hun
opleidingsactiviteiten willen verbinden aan de Ondernemers Academie en daarmee hun
onderwijsdeelnemers op weg helpen in een LevenLangLeer-traject op het gebied van
ondernemerschap. Het post-initiële deel van de Academie wordt inhoud gegeven door
partijen die zich daartoe verbinden. Concreet betekent dit dat zij hun huidige
scholingstrajecten plaatsen in de Ondernemers Academie. NAJK, ZLTO en de Rabobank
hebben zich reeds daartoe bereid verklaard, evenals een aantal grote agro-food
ondernemingen.
Penvoerder is CAH Dronten. Andere betrokken partijen zijn Citaverde College, Prinsentuin
College, Wageningen UR - LEI, NAJK, Rabobank, ZLTO, LTO Advies, The Greenery, VION,
Royal Friesland Campina, CNC en het Ministerie van EL&I
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