Update van het Winterprogramma

Digital Change Makers Toolkit
gelanceerd!
Er is weer een mijlpaal bereikt in het Digital Change Makers
programma - De Digital Change Makers Toolkit is nu te
downloaden.
In deze programma-update delen we details over de
werkwijze en ontwikkeling die hebben geleid tot dit nieuwe
gegevensbron. Ook nodigen we u uit om uw eigen exemplaar
van deze spannende interactieve en innovatieve toolkit te
downloaden.
Wat is de Digital Change Makers Toolkit?
De toolkit presenteert 20 zorgvuldig geselecteerde digitale tools die worden aanbevolen voor
bedrijfsadviseurs, mentoren en docenten ondernemerschap die hun eigen digitale
competenties willen verbeteren. Door de tools te integreren in hun dagelijkse werk, hun
vaardigheden te consolideren en hun vertrouwen te vergroten, zullen zij op hun beurt de
kwaliteit en relevantie van de dienstverlening aan hun MKB- en ondernemersklanten
verbeteren.

Voor wie is de Toolkit?
Bedrijfsadviseurs, mentoren en
ondernemerschapsopleiders die werkzaam zijn
in het netwerk voor bedrijfsondersteuning,
waaronder: bedrijfscentra, starterscentra,
beroepsonderwijs en -opleiding en
hogescholen, alsmede accountants en
adviseurs uit de particuliere sector.

Hoe werkt de toolkit? De toolkit is
ontworpen om u te helpen één van de top 20
tools te begrijpen in minder dan 1 uur; of
minder! Elke tool bevat een snel overzicht,
samen met de voor- en nadelen. Een
praktisch voorbeeld van hoe een adviseur of
docent de tool gebruikt, wordt gegeven,
samen met een link om toegang te krijgen tot
of zich te registreren voor de tool
Hoe is de toolkit gemaakt?
.
De programmapartners, die in de hele EU
gevestigd zijn, hebben samengewerkt om de
toolkit te ontwikkelen. Zij hebben daarin
samengewerkt met bedrijven,
bedrijfsadviseurs, docenten en
opleidingsinstituten om de toolkit op te stellen.
Er is uitstekende feedback verzameld tijdens
het testen met de belangrijkste doelgroepen.
Welke tools worden in de toolkit
aanbevolen?
De 20 tools zijn ingedeeld in 6 groepen:
• Projectmanagement
• Webinar/Meetings
• Samenwerking en bestandsdeling
• Presentatie en Animatie
• Onderzoek
• Cursusopbouw
Tools zoals Trello, Zoom, Slack, Kahoot, Diigo
en Ed Puzzle zijn in de lijst opgenomen.
"Wat een geweldig initiatief voor die
adviseurs en ondernemers die minder
bedreven zijn met digitale hulpmiddelen"
~ MKB-er in Nederland

Waarom is de toolkit gemaakt?
De toolkit is de tweede van drie nieuwe
middelen die worden ontwikkeld om adviseurs
en trainers te verbeteren als onderdeel van
het Digital Change Makers programma De
Good Practice Guide werd gepubliceerd in
september 2019, terwijl de Online Learning
Cursus dit voorjaar wordt verwacht.
Wanneer is de toolkit beschkbaar?
De toolkit is nu beschikbaar en kan worden
gedownload via de Digital Change Makers
website.

Download de Digital Change Makers Toolkit

" Als mentor is het altijd een uitdaging geweest om de juiste digitale hulpmiddelen te vinden
die geschikt zijn voor mijn beroep. Er zijn zoveel mensen die beweren de beste in de markt te
zijn. Met de Digital Change Makers Toolkit weet ik nu zeker welke tools ik moet gebruiken,
wat hun beste gebruik is en hoe ik ze moet gebruiken. Maar het belangrijkste is dat ik er een
kan vinden die past bij mijn specifieke behoeften en voorkeuren."
~ Mentor uit Ireland

Blijf op de hoogte en doe
mee
Er zijn nog meer mogelijkheden om aan het
programma deel te nemen. Om uw interesse te
registreren, kunt u een e-mail sturen naar
Liesbeth Dirks (ejm.dirks@noorderpoort.nl) . U
kunt ook de website van Digital Change Makers
website bezoeken of het laatste nieuws
vernemen door ons te volgens via onze sociale
media kanalen.

Dit programma is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. De auteur is als enige
verantwoordelijk voor deze publicatie (mededeling) en de Commissie aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie die erin is vervat. Erasmus+
projectnummer: 2017-1-UK01-KA202-036755.

