GreenBiz IJmond
start platform
e-learning
Momenteel zijn er zo’n 400 à 500 bedrij
ven betrokken bij de activiteiten van één
van de vier werkgebieden van GreenBiz
IJmond, te weten Green Deal, Educatie,
Energie en Circulair. Al deze onder
nemingen zullen binnenkort gebruik
kunnen maken van het nieuwe platform.
‘Je kunt de e-learning zien als een
bibliotheek van cursussen en informatie
over duurzaamheid. Deze zullen digitaal
worden verzameld en beschikbaar
worden besteld aan al onze leden’,
vertelt Jan Boudesteijn.

komt er een soort experttraining. ‘Als
bedrijven een deskundige hebben of
willen hebben op het gebied van
circulaire en duurzame vraagstukken,
zullen wij hen via het platform een
opleiding aanbieden. Het bijspijkeren
van deze kennis willen we ook op
specialistisch niveau verzorgen.’

Informatie delen
Wat kunnen we hier straks gaan
vinden? ‘Op circulair gebied is GreenBiz
IJmond onder meer betrokken bij het
Europese programma Upcycle Your
Waste. Het kom erop neer dat bedrij
ven scans doen, waarbij ze kijken of er
bruikbaar restafval is, waarmee nieuwe
grondstoffen kunnen worden gemaakt.
Als we op die manier afvalresten uit
de verbrandingsoven kunnen houden,
is dat natuurlijk bijzonder bruikbare,
duurzame kennis voor andere bedrijven.
Alles wat we leren, willen we dan ook
beschikbaar stellen op het platform.
Maar het werkt ook andersom:
bedrijven kunnen hun ervaring
over hergebruik van afvalstoffen
ook kwijt op het platform.’

Drie doelgroepen
De e-learning zal drie doelgroepen
bestrijken. ‘Dat zijn de studenten, het
mkb en de overheid’, geeft Boudesteijn
aan. ‘Studenten zien e-learning vaak
als een verrijking van hun opleiding.
Zij doen bijvoorbeeld een studie
bedrijfseconomie met als specialisatie
duurzame projecten. Ze kunnen via ons
platform dan een prachtige specialisatie
betreffende circulaire economie gaan
volgen. De mkb’er die een bedrijfs
deskundige op circulair gebied is, kan
op zijn beurt zeggen: ik vind het zó leuk
en wil nog wel een paar extra specia
listische verdiepingscursussen doen.
En wat betreft de overheid richten we
ons vooral op de toezichthouders en
controleurs, die met wetgeving bezig
zijn en die in deze tijd de werkmethode
stimulerend toezicht steeds meer gaan
toepassen. Dit laatste houdt in dat
ze graag meedenken over duurzame
oplossingen in het bedrijf.’

Animatiefilms
GreenBiz IJmond gaat op het e-learning
platform tevens animatiefilms plaatsen.
‘Daarin wordt heel eenvoudig uitgelegd
wat circulair werken is en waar in de
ketens wij met onze projecten bezig
zijn’, legt Boudesteijn uit. Daarnaast

Stimulerende vlogs
Daarnaast wil het platform tevens leuke,
informatieve filmpjes plaatsen. ‘Dat
kan bijvoorbeeld gaan over een bedrijf
dat iets heel speciaals heeft gedaan of
een voorloper in iets is. Dit zullen vlogs
worden, die ter inspiratie en stimulering

voor andere bedrijven zullen dienen’,
zegt Boudesteijn. ‘Het doel is om alle
platforminformatie op het gebied van
duurzaamheid of circulariteit up-to-date
en vers te houden. Ook leermodules die
we samen met het ROC Nova College
hebben ontwikkeld, kunnen
we beschikbaar stellen.’

‘GreenBiz IJmond gaat op het
e-learning platform tevens
animatiefilms plaatsen.
‘Daarin wordt heel een
voudig uitgelegd wat
circulair werken is en
waar in de ketens wij met
onze projecten bezig zijn’
Jan Boudesteijn

Lid worden en toegang
Wilt u meer info of ook lid worden
van GreenBiz IJmond, zodat u toegang
krijgt tot het nieuwe e-learning plat
form? Neem dan contact op met Jan
Boudesteijn, door een mail naar
jan@boudesteijn.com te sturen.
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