Opgave leernetwerk

Beste Tuinders,
Er is altijd (meer dan) genoeg werk in de tuin en het valt in de praktijk niet mee om tijd te vinden eens rustig bij een
ander te gaan kijken om de horizon te verbreden. Omdat uitwisselen van kennis, ervaring en inspiratie voor tuinders
zeer waardevol is, faciliteren ketenorganisatie Bionext en de Vereniging van biologische tuinders: de BioTuinders
samen “Tuinders leren van tuinders”. Dit project bestaat uit twee delen: de combinatie van “een dag uit werken,
een dag werk krijgen” en themabijeenkomsten.
Deel 1. Een dag uit werken, een dag werk krijgen
Het idee is simpel: Een tuinder gaat één dag op een ander bedrijf werken. De tuinder van dat andere bedrijf komt
een dag bij tuinder één werken. Aan het eind van de werkdag nemen de tuinders de tijd om samen door te spreken
wat ze is opgevallen, wat ze gezien hebben en welke tips ze hebben.
Allereerst organiseren we voor alle enthousiaste deelnemers een digitale startbijeenkomst waarbij we kennis
kunnen maken, het project verder toelichten en de deelnemende tuinders vragen kunnen stellen. Vervolgens word
je door ons gekoppeld aan een andere tuinder bij jou in de buurt. Onderling overleggen jullie de beide data waarbij
de één bij de ander werkt en andersom. Denk bij het plannen van de werkdagen bijvoorbeeld aan: Wat wil ik de
ander laten zien? Wat wil ik van de ander leren?
Uitgangspunt van dit leerproces is wederkerigheid en kan op alle fronten, praktisch, bedrijfseconomisch, sociaal, etc.
Bedenk vooraf een aantal vragen die je graag aan de ander wilt stellen. Of die je voor jezelf aan het eind van de dag
wilt kunnen beantwoorden.. Je kan je aanmelden door dit Google Form in te vullen.
Wij vragen van jou als deelnemer: Email één of meer belangrijke les(sen) die je van het bij-elkaar-werken geleerd
hebt naar de.koeijer@bionext.nl . Liefst met foto/filmpje! Dit stelt ons in staat om praktische tips en lessen te
bundelen en te verspreiden zodat meer mensen kunnen profiteren van de opgedane kennis.
Deel 2. Themabijeenkomsten
Dit tweede deel bestaat uit vier themabijeenkomsten die plaats zullen vinden op vier verschillende tuinderijen.
Hierbij zullen we inzoomen op een thema dat op de tuinderij speelt.
De vier thema’s zijn:
• Verbeteren van het traject van de oogst van het land tot in je winkel of pakket. Eind September
• Vrijwilligers en zorgmedewerkers: Veel tuinders werken met veel mensen die gaan en komen. Zijn er
manieren om gereedschap zo weg te zetten en werkroutines zo te maken dat je overbodige vragen en
zoekwerk kunt voorkomen? November
• Ken je klant: je levert iets af op een bepaalde manier en daar doe je moeite voor. Maar wat is echt nodig?
December/januari
• Hoe organiseren pakkettenbedrijven hun bedrijf? Februari
De opgedane kennis en ervaring zullen we actief verspreiden.
Heb je belangstelling voor deze themabijeenkomsten, laat het ons dan nu al weten door een mail te sturen aan
de.koeijer@bionext.nl Het is nog geen aanmelding voor deelname. Daarvoor sturen we aan het begin van de zomer
een oproep.
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