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Ondernemend in de groen-blauwe oase

Doelstelling

Edudelta Onderwijsgroep leidt jonge mensen binnen de regio van Zeeland en Zuid-Holland
op. Daarvoor is het voor hun van belang om in te zien welke bewegingen er zijn binnen de
regio:
• Welke clustering van economische activiteiten zal zich ontwikkelen binnen de regio
Zeeland/ Scheldemond?
• Welke factoren zijn daarbij van belang en wie heeft deze kennis?
• Hoe kun je daar als startende groene jonge ondernemer aan bijdragen?
• En levert dit voor bedrijf/activiteiten goede perspectieven op?
Doordat binnen de school voor jonge ondernemers de gelegenheid is om met deze
vraagstukken bezig te zijn kom je goed voorbereid de regio binnen. En heb je zicht op de
manier waarop je jezelf wilt ontwikkelen en waar perspectieven liggen voor je bedrijf. Dit
levert proactief gedrag op en mensen die weten welke richting ze opgaan.
Doel van dit project is dat studenten samen met docenten, ondernemers, onderzoekers en
overheden op praktische niveau vanuit de blik van een ondernemer bekijken in welke richting
de regio Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden in de toekomst zal gaan ontwikkelen.
Studenten maar ook docenten en ondernemers zullen geconfronteerd worden met
ontwikkelingen die aansluiten op de huidige bewegingen in cultuur, klimaat en regelgeving.
Door de confrontatie zullen er vragen ontstaan over de juistheid van deze ontwikkelingen,
hoe kan je dat nagaan? Wanneer moet je als onderneming daar in mee gaan? Welke risico’s
zijn daar aan verbonden?

Werkwijze

Het project heeft plaatsgevonden op het eiland Schouwen - Duiveland rondom het gebied
Ellemeet en Brouwersdam - Zuid. Ondernemend in de Blauw Groene Oase is een project
wat binnen het grote project `de Balans` is uitgevoerd. ‘De Balans’ is een nieuw type
plattelandsonderneming rondom Ellemeet en Brouwersdam - Zuid waarbinnen sprake is van
nieuwe functiecombinaties. De activiteiten hebben betrekking op landbouw, educatie,
cultuur, toerisme, zorg en wonen. De uitdaging binnen ‘de Balans’ is om deze activiteiten op
een vernieuwende wijze uit te werken en met elkaar te verbinden waardoor er sprake is van
nieuwe organisatievormen maar ook van nieuwe vormen van financiering. Juist vanwege het
vernieuwende karakter wordt ‘de Balans’ uitgewerkt als een lerende organisatie. Mbostudenten werden in dit project gecoacht door Stoas-studenten.

Resultaat

Het project heeft diverse producten opgeleverd:
• Ontwerptekeningen en beplantingsvoorstellen.
• Begrotingen en calculaties.
• Presentaties van de plannen en alternatieven.
• Agenda’s, notulen en (reflectie) verslagen.
• Concrete uitbreiding van de minicamping zelf met circa tien standplaatsen, waarbij de
studenten zich hebben moeten verdiepen in de wensen van de opdrachtgever en de
bezoeker van de camping.
• Het geven van adviezen omtrent drainage en het doen van voorstellen voor sanitair.
• Een onderhouden groenstrook en adviezen die daaromtrent zijn gedaan.
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