
Jij bent klaar om de volgende stap te zetten in het  
digitaliseren van jouw bedrijf. Misschien weet je al wat 
je wilt, of je hebt nog geen idee. Maar hoe begin je? 
Het ontbreekt je aan kennis, tijd en geld. Ook voor jouw  
éigen digitale uitdaging kun je terecht bij Digiwerk-
plaats Rijnmond! Gratis.

Jouw uitdaging
Als ondernemer krijg je steeds vaker te maken met  
online systemen, klantcontact en marketing. Dat biedt 
veel kansen, maar ook uitdagingen. Want je wilt wel, 
maar je kunt wel een steuntje in de rug gebruiken om 
te weten waar en hoe je moet beginnen. Jouw digitale  
uitdaging kun je nu  met Digiwerkplaats Rijnmond  
bespreken, we denken graag met je mee hoe we jouw 
bedrijf kunnen helpen!     

Onze oplossing 
Elke uitdaging is uniek. En daarom gaan we eerst met 
je in gesprek wat je precies voor ogen hebt. Onze  
relatiemanager bepreekt jouw vraagstuk met ons  

netwerk om een talententeam te formeren met de juis-
te competenties om jouw bedrijf verder te helpen. Onze 
talenten houden contact tijdens het ontwikkelproces en 
schakelen kennis in van expertbedrijven. Je ontvangt een  
adviesrapport op maat met praktische tips waar je mee 
aan de slag kan. Zo versterk je samen met jong talent de 
digitale positie van jouw bedrijf!
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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 onderwijsinstellin-
gen. Jouw opdracht is voor hen dé manier om het geleerde 
in de praktijk te brengen. Ze worden daarbij begeleid en  
gecoacht door docenten en expertbedrijven. Zo leren zij 
tijdens hun opleiding samenwerken in multidisciplinaire 
en multilevel teams. We gaan daarom een inspannings-
verplichting met je aan. Onze talententeams zetten zich  
dagelijks in voor het beste resultaat voor jouw bedrijf.

Maatwerk wordt mogelijk gemaakt door Albeda,  
Zadkine, Techniek College Rotterdam, Hogeschool  
Rotterdam en Hogeschool Inholland. 

Liever een package deal?
Ben je geinteresseerd geraakt in wat Digiwerkplaats 
Rijnmond voor jouw bedrijf kan betekenen, maar heb 
meer behoefte aan richting? Kijk op onze website welke 
Digital Insights en Digital Upgrades we aanbieden, zo 
stap je gemakkelijk in om de groei van jouw bedrijf te 
ondersteunen.

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


