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Doelstelling

Het platteland is volop in beweging. In de regio roept dit acties en reacties op. Er ontstaan
vragen in de regio om de ontstane processen te structureren, zoals bij de herinrichting van de
Oost- en Onnerpolder tot noodwaterberging. Dit proces gaf veel spanning, maar het heeft wel
geleid tot vernieuwing. Een aantal ondernemers hebben de veranderingen aangegrepen om
plannen te maken voor een multifunctioneel bedrijf in de vorm van een Buurderij. Het is een
bijzondere case die als input kan dienen voor nieuw te ontwikkelen processen en didactische
modellen voor Groen Onderwijs. Vanuit de regio ontstaan vragen van ondernemersgroepen,
overheden en andere betrokkenen. Daarbij is er behoefte aan begeleiding. Om te voorkomen
dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden is een gezamenlijke en integrale aanpak
gewenst. Samen met instelingen voor GroeneOnderwijs (Hogeschool Van Hall Larenstein en
AOC Terra) en partners worden nieuwe gebiedsprocessen ontwikkeld.
Doel van dit project is te komen tot nieuwe wegen om adequaat te kunnen reageren op de
verandering voor een nieuwe duurzame, interactieve en sociale ontwikkeling van het
platteland. Daarbij worden het Groene Onderwijs en praktijk aan elkaar verbonden.

Werkwijze

Het project is in twee fasen uitgevoerd.
1. Casus Dantumadeel bestond uit een workshop met 7 agrariërs uit de gemeente
Dantumadeel. Hierbij zijn twee Van Hall Larenstein docenten en de projectleider LEI
gekoppeld aan de deelnemende ondernemers om hen te coachen.
2. Op basis van de ervaringen uit Dantumadeel is het project voortgezet in Zuid-Oost
Drenthe: Op 28 januari 2010 vond een workshop 'Agrarisch Coevorden - Emmen na(ar)
2015' van het project Regionaal Gemengd Bedrijf ZO Drenthe (RGB- ZOD) plaats. Van de
45 aanwezige ondernemers heeft ongeveer de helft aangegeven aan een coachingstraject
deel te willen nemen. Een training is uiteindelijk met 10 ondernemers, docenten en
studenten van start gegaan. In de training hebben zich vier allianties gevormd rond de
thema’s: voercentrum, zorglandbouw, samenwerking en energie
Docenten hebben aan de workshop deelgenomen om ervaringen op te doen. In het project
zijn studenten (Van Hall Larenstein en AOC Terra) en docenten gekoppeld aan een
ondernemer. Studenten hebben net als de ondernemers een bedrijfsplan gemaakt.
Naderhand werden de bedrijfsplannen, die studenten hebben gemaakt vergeleken met die
van de ondernemers.

Resultaat

Het project heeft inzicht gegeven en ervaringen opgeleverd over:
• het aanzetten tot gebiedsprocessen waar de omgeving en de actoren van die omgeving bij
betrokken zijn;
• het aangaan van allianties van ondernemers en de wijze waarop ondernemers hierin in hun
bedrijfsstrategie rekening mee houden.
Daarnaast hebben deze activiteiten bijgedragen aan de volgende doelstellingen:
• Geïntegreerde verbinding maken tussen nieuwe platteland en het Groene Onderwijs
middels koppeling studenten en docenten aan ondernemer en het geven van deze training;
• Nieuwe gebiedsactiviteiten ontwikkelen door deelnemende ondernemers;
• Bijdrage aan standaardisering en documentatie van training en integratie in het onderwijs.
Bereikte resultaten zijn: bedrijfsplannen voor de ondernemers, allianties rond bepaalde
thema’s, een methode beschreven in een draaiboek; een rapport met de faal- en
succesfactoren; een presentatie over leren met en voor ondernemers, verrijkingen aan het
onderwijs op hbo en mbo-niveau en een latente leerbehoefte bij ondernemers is zichtbaar
gemaakt.
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