
Altijd al willen weten hoe jij online overkomt bij je  
doelgroep? Wil jij weten hoe jij je ‘online presence’ 
kunt  versterken en beter gebruik kunt maken van de  
mogelijkheden? Digiwerkplaats Rijnmond bied jou een 
gratis website of social media scan met praktische 
tips voor jouw bedrijf! Meld je snel aan, want er is een  
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Zo doe je mee!
Meld je vóór maandag 15 november gratis aan via  
www.digiwerkplaatsrijnmond.nl. Kies hoe laat je ons 
jonge talent vrijdag 19 november - de dag van de onder-
nemer - (digitaal) wilt ontvangen voor de resultaten van 
jouw scan. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten. 

Dit gaan wij doen
Op woensdag 17 november gaat ICT en marketing com-
municatie talent in kleine groepjes voor jouw bedrijf aan 
de slag. Jouw website of sociale identiteit wordt onder 
de loep genomen. Jij ontvangt hiervan een gratis resul-
tatenrapport en voor ons talent is het samenwerken in 
diverse groepen en contact met jou als ondernemer een 
goed leerproces. Win-win dus!
 
Op de dag van de ondernemer wordt het resultaten- 
rapport aan jou overhandigd op de door jou gekozen 
tijd. Zo weten we zeker dat jij goed bent geïnformeerd 
over de resultaten. 

Meld je nu gratis aan!
www.digiwerkplaatsrijnmond.nl

Website scan
Wij bekijken jouw website door de ogen van  
jouw bezoekers. Er wordt onder andere gekeken 
naar de navigatiestructuur, het gebruik van  
tekst en beeld, de snelheid en veiligheid van 
jouw website. 

Social media scan
Wij kijken hoe jij jouw sociale media inzet en 
waar je nog kan optimaliseren. Er wordt onder 
andere gekeken naar frequentie, interactie, 
netwerk, tekst en beeld, merkidentiteit en 
gebruik van hashtags. 

ACTIE!
meld je aan 

vóór 15 november

en ontvang jouw 

resultatenrapport

op 19 november
Uitnodiging

Een online scan van 
jouw bedrijf.  Gratis. 
Op de dag van de ondernemer staat jouw 

bedrijf centraal! Ons jonge creatieve  

talent geeft je praktische tips & trics.



Over Digiwerkplaats Rijnmond
Digitalisering biedt grote kansen voor ondernemers. 
Denk aan het efficiënter maken van bedrijfsprocessen, 
meer omzet en klanten via online sales- en marketing-
activiteiten, of beter inzicht in de klantbehoefte door 
slim gebruik te maken van beschikbare data. 

Digiwerkplaats Rijnmond koppelt ondernemers aan jong 
talent die hen ondersteunt bij  digitale vraagstukken. Zo 
kan jij gemakkelijk die  eerste of volgende stap zetten 
voor jouw bedrijf. 

De digitale werkplaats is een landelijk initiatief van  
Ministerie Economische Zaken en Klimaat en wordt in 
regio Rotterdam uitgevoerd door IT Campus Rotterdam 
in nauwe samenwerking met het beroepsonderwijs,  
ondernemersnetwerken en regionale en lokale over-
heidspartijen. 

Onze jonge talenten
De jonge talenten van Digiwerkplaats Rijnmond volgen 
een opleiding aan één van de betrokken onderwijs- 
instellingen: Albeda, Zadkine, Techniek College  
Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool  
Inholland. Jouw opdracht is voor hen dé manier om 
het geleerde in de praktijk te brengen. Ze worden daar-
bij begeleid en gecoacht door docenten en expert- 
bedrijven. Zo leren zij tijdens hun opleiding samen- 
werken in multidisciplinaire en multilevel teams. We 
gaan daarom een inspanningsverplichting met je aan. 
Onze talententeams zetten zich dagelijks in voor het 
beste resultaat voor jouw bedrijf.

Meer aanbod
Ben je geinteresseerd in wat Digiwerkplaats Rijnmond 
nog meer voor jouw bedrijf kan betekenen? Kijk op onze 
website voor alle mogelijkheden.

Deelnemen is gratis.
Meld je nu aan!
www.digiwerkplaatsrijnmond.nl

Heb je vragen? 
Neem contact op met Mariëlle de Jong via  
contact@digiwerkplaatsrijnmond.nl of bel 06 82 99 23 28

digiwerkplaatsrijnmond


