
  Waar kan Digilab Flevoland bij helpen? 
Digilab Flevoland is een samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijven. Om te laten zien wat je als ondernemer aan 
Digilab Flevoland hebt, hebben we het aanbod van het lab  
op deze menukaart gezet. Heb je een andere vraag rondom  
digitalisering? Neem dan contact met ons op, dan kijken  
we samen of de vraag past of passend gemaakt kan worden 
binnen Digilab Flevoland.

  Waar kan Digilab Flevoland niet bij helpen?
De opdrachten van Digilab Flevoland worden binnen het  
onderwijscurriculum van de aangesloten instellingen  
uitgevoerd. Digilab Flevoland kan daarom niet helpen bij:

  Langdurig onderhoud of hosting
   Vraagstukken die te complex zijn voor het onderwijs. 

Wanneer een opdracht te complex is kunnen we  
desgewenst helpen met het verbinden aan een private 
partij die bij de opdracht kan helpen.

  Opdrachten op hele korte termijn alleen in overleg

  Voor wie is Digilab Flevoland?
Digilab Flevoland is voor ondernemers uit de provincie 
Flevoland.  

  Wat is Digilab Flevoland?
Digilab Flevoland is een plek waar studenten, docenten en 
ondernemers samen experimenteren met online marketing, 
automatisering en data-analyse. Digilab Flevoland is er voor 
ondernemers die nog nooit iets met deze onderwerpen  

hebben gedaan, maar ook voor ondernemers die zelf al  
hebben geëxperimenteerd met deze thema’s.  
Digilab Flevoland:

   Helpt ondernemers bij de vraagstukken waar ze  
tegenaan lopen.

  Laat studenten uit de regio bij bedrijven uit de regio leren    

  Wie voert het project uit? 
De projecten van Digilab Flevoland worden uitgevoerd door 
studenten van MBO College Lelystad, MBO College Almere, 
Hogeschool Windesheim Almere en ROC Friese Poort.  
Afhankelijk van de vraag en de locatie van het bedrijf kijken  
we waar de opdracht het beste past. De studenten krijgen  
studiepunten voor het uitvoeren van het project en worden 
hierbij begeleidt door de docenten van de aangesloten 
onderwijs instellingen. Deze docenten hebben vaak zelf een 
achtergrond uit het bedrijfsleven en hebben veel kennis over 
digitalisering. 

  Wat levert Digilab Flevoland op?  
Digilab Flevoland helpt je om aan de slag te gaan met  
digitalisering in je bedrijf. In de menukaart zijn een aantal  
voorbeelden genoemd van waar Digilab Flevoland bij kan  
helpen en wat het lab je kan opleveren. Het doel is om je  
bedrijf hierdoor een stukje beter/sneller/slimmer te maken.  
De studenten van Digilab Flevoland zijn geen medewerkers 
van een commercieel bedrijf, dus dat betekent wel dat er  
altijd een leercomponent in de opdracht zit.
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   Wat vragen wij van ondernemers die 
deelnemen aan Digilab Flevoland?
  Deelname aan Digilab Flevoland is gratis. 
   We vragen van ondernemers een inzet in tijd  

(~1-2 uur/week)
   Ondernemers hoeven de studenten niet te begeleiden bij 

de digitalisering zelf
   Wel vragen we ondernemers hun kennis over hun eigen 

bedrijf te delen met de studenten 
 
   Wanneer kun je deelnemen aan 

Digilab Flevoland?
Digilab Flevoland heeft het hele jaar door plek voor onder-
nemers. Wel is Digilab Flevoland voor de exacte start-
momenten afhankelijk van het onderwijs. Afhankelijk van 
jouw type vraag kan het even duren voor de juiste studenten 
beschikbaar zijn. Het startmoment en de duur van deelname 
aan Digilab Flevoland worden in overleg met jou afgestemd. 

   Wat gebeurt er nadat je je aanmeldt voor  
Digilab Flevoland?  

Nadat je je aanmeldt voor Digilab Flevoland:
   Plannen we een intake van een half uur. Hierin vragen  

we naar wat jouw bedrijf precies doet en waar Digilab  
Flevoland bij kan helpen. Ook geven we jou meer  
informatie over wat deelname aan het lab inhoudt.  
Hierna kun je zelf beslissen of je mee wilt doen aan  
Digilab Flevoland. 

   Als je beslist om deel te nemen aan Digilab Flevoland 
gaan wij op zoek naar een of meerdere studenten die je bij 
jouw vraag kunnen helpen. 

   Als we een match hebben gevonden belt iemand van  
Digilab Flevoland om de details, zoals de startdatum met 
jou te bespreken.

   Op het samen afgesproken moment gaan jullie aan de 
slag!

   Tijdens het project is er altijd iemand van Digilab  
Flevoland beschikbaar aan wie je vragen kunt stellen. 

  Contact 
Wil je:

  Meer informatie over Digilab Flevoland?
  Checken bij ons of Digilab Flevoland iets voor jou is? 
  Je aanmelden voor een vrijblijvende intake?

   Stuur dan een mailtje naar: info@digilabflevo.nl,  
bel naar: 06-82 33 20 59,  
of ga naar: www.digilabflevo.nl 

TOT SNEL!



Een website en sociale media zijn niet meer weg te denken wanneer je online 
jouw klanten wilt bereiken. Digilab Flevoland helpt jou graag met het beter  
bereiken van jouw klanten online, om zo meer omzet te genereren via online  
kanalen. We kunnen je in ieder geval helpen met de onderstaande onder
werpen. Heb je een andere vraag? Neem dan ook even contact op, dan kijken 
we samen naar een passende oplossing.

  ONLINE KLANTENBEREIK
  & KLANTBELEVING
Het bereiken van je klanten online kan best lastig zijn. 
Om je klant goed te kunnen bereiken moet je goed 
weten wie je klant precies is, waar deze klant zich bevind 
en welk type bericht of website jouw klant aanspreekt. 
Digilab Flevoland helpt je graag met het beter bereiken 
van jouw klanten via bijvoorbeeld sociale media of de 
website. Dit kan door middel van berichten, maar ook 
bijvoorbeeld door het maken van videocontent voor 
jouw bedrijf.

(HER)ONTWERP WEBSITE
De website is het digitale uithangbord van jouw bedrijf. 
Wanneer klanten je opzoeken online is de kans groot  
dat ze ook een kijkje nemen op de website. Digilab  
Flevoland kijkt graag mee met hoe jouw website eruit 
ziet en welke verbeteringen mogelijk zijn. Nog geen 
website? Digilab kan ook helpen bij het bouwen van  
een eerste versie van een website. 
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Door middel van automatisering kun je dagelijkse handelingen gemakkelijker 
en sneller uitvoeren. Automatisering begint bij het aanschaffen en werkzaam 
krijgen van computers, tablets en telefoons. Daarna kun je aan de slag om  
ze ook te gebruiken. Digilab Flevoland helpt je graag met deze stappen.  
Dit doen we onder andere op de onderstaande manieren. Heb je een andere 
vraag? Neem dan ook even contact op, dan kijken we samen naar een  
passende oplossing.

  DIGITALE MATERIALEN CHECK,  
  ADVIES EN INRICHTING
Om te kunnen automatiseren is het van belang dat de 
materialen om dit te kunnen doen op orde zijn. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan laptops, computers, printers, 
tablets, en meer. Digilab Flevoland kijkt graag met je 
mee om te zien of jouw computers up-to date zijn. Ook 
kunnen studenten helpen bij het netjes wegwerken van 
kabels in je bedrijf, het inrichten van computers of het 
maken van een lokaal netwerkplan.  

  ONLINE VEILIGHEID CHECK
Hackers worden steeds slimmer en sneller. Ook mkb- 
bedrijven zijn soms slachtoffer van cyber criminelen. 
Onze studenten kijken graag met je mee of jouw  
systemen veilig zijn ingericht en of bijvoorbeeld het 
thuiswerken veilig is ingeregeld. Digilab Flevoland  
kan je ook concrete tips geven om te voorkomen dat 
iemand anders bij jouw gegevens kan. 

  SOFTWARE DEVELOPMENT
Om te kunnen automatiseren wordt vaak gebruik ge-
maakt van verschillende software. Digilab  Flevoland 
denkt graag met je mee over welke softwareoplossing 
passend is voor jouw bedrijf. Ook kan Digilab Flevoland 
een pilotversie bouwen van op maat gemaakte appli-
caties, bijvoorbeeld om informatie of voorraad bij te 
houden. 
 

  (ADVIES OVER) KOPPELEN  
VERSCHILLENDE SYSTEMEN 

Wanneer je gebruikt maakt van verschillende systemen, 
bijvoorbeeld een boekhoudsysteem en een webshop, 
kun je tijd besparen door deze systemen aan elkaar te 
koppelen. Digilab Flevoland denkt graag mee over  
welke systemen aan elkaar gekoppeld kunnen worden 
en kunnen in sommige gevallen ook helpen bij het  
koppelen van deze systemen.  
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De inzet van dataanalyse in jouw bedrijf, kan ervoor zorgen dat je meer inzicht 
hebt in wat er in jouw bedrijf gebeurt. Zo kun je bijvoorbeeld onderzoeken 
welk product het beste verkoopt of op welke manier je geld kunt besparen. 
Dataanalyse kan dan zorgen voor een besparing in kosten of verhoging van 
omzet. Digilab Flevoland helpt je graag om inzicht te krijgen in welke data jij 
hebt en helpt je ermee aan de slag te gaan. Dit doen we in ieder geval op de 
onderstaande manieren. Heb je een andere vraag? Neem dan ook even contact 
op, dan kijken we samen naar een passende oplossing.

DATA-
ANALYSE

Data analyse

  BEDRIJFSSCAN EN
  DIGITALISERINGSSCAN
Digitalisering biedt erg veel mogelijkheden voor  
jouw bedrijf, maar welke precies? Digilab Flevoland  
kan je helpen inzicht krijgen in welke mogelijkheden er  
voor jou zijn. Deze mogelijkheden kunnen liggen in 
vernieuwende technologieën zoals AI en robotisering, 
maar ook over slimme toepassing van online marketing 
of automatisering. 

 INZET NIEUWE TECHNOLOGIE 
 IN BEDRIJF
Digitale technologieën en ontwikkelingen volgen  
elkaar in rap tempo op. Digilab Flevoland kan met jou 
mee denken over de relevantie van deze nieuwe  

technologieën voor jouw bedrijf en kunnen helpen bij de 
eerste implementatie van deze technologie. De studen-
ten kunnen bijvoorbeeld meedenken over sensoren, 
eHealth of Artificial Intelligence.  

  INZICHT IN BEDRIJFSPROCESSEN
In jouw bedrijf gaat soms veel data om. Bijvoorbeeld 
financiële gegevens, inkoopdata, verkoopdata of  
informatie over de voorraad. Als bedrijf wil je graag in 
beslissingen kunnen sturen op deze data en wil je dat  
de data dus inzichtelijk is. Digilab Flevoland kan je  
helpen bij het inzichtelijk maken van de data in jouw  
bedrijf door bijvoorbeeld het bouwen van een dash-
board. 


