
Digitalisering biedt grote kansen voor ondernemers. 
Denk aan efficiënter maken van bedrijfsprocessen, 
meer omzet en klanten via online sales- en marketing 
en veilig online ondernemen. Digiwerkplaats Rijnmond 
koppelt jou aan jong, toekomstgericht & creatief talent 
die je ondersteunt bij digitale vraagstukken. 

Versterk samen met jong talent de online positie  

van jouw bedrijf. Gratis.

Website scan
Optimaliseer jouw website met praktische tips

Jij hebt je eigen website waar je met trots jouw bedrijf 
in de spotlight zet. Maar is deze duidelijk voor de be-
zoeker? Heb je een ‘call to action’ en is de navigatie 
optimaal? Wij analyseren jouw website en geven prak-
tische tips en aanbevelingen voor tevreden bezoekers 
én het stimuleren van aankopen. 

Weerbaar tegen hackers
Verbeter jouw online én offline veiligheid

Steeds vaker worden kleine ondernemers gehackt, 
met grote gevolgen. Laat cybercriminelen geen vat op 
jouw bedrijf krijgen! Wij vinden jouw kwetsbaarheden,  
lossen deze - waar mogelijk - direct op én geven prakti-
sche tips en aanbevelingen voor veiliger ondernemen. 

Ons aanbod

Jouw opdracht is voor studenten dé manier om het  
geleerde in de praktijk te brengen. Ze worden begeleid 
en gecoacht door docenten en expert bedrijven. Onze 
talententeams zetten zich dagelijks in voor het beste  
resultaat voor jouw bedrijf! Je krijgt een adviesrapport 
met praktische tips waar je direct mee aan de slag kunt.

Natuurlijk begrijpen we dat iedere ondernemer een andere behoefte heeft. Daarom hebben we divers aan-
bod waar je uit kunt kiezen op het gebied van online en sociale marketing en online veiligheid. Er zijn korte en  
langere trajecten. Sommigen kennen vaste startdata en voor andere trajecten kun je het hele jaar door terecht. 
Keuze genoeg! 



Online marketing strategie
Verbeter de online zichtbaarheid van jouw bedrijf.

Zichtbaar zijn voor de consument is voor jouw bedrijf 
belangrijk. En in toenemende mate, online zichtbaar 
zijn! De ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. 
Wij helpen jou om koers te bepalen in deze online  
wereld. 

Sociale media & content creatie
Jouw content in het hart van je klant

Dat je online vind- en zichtbaar moet zijn hoeven we 
jou niet uit te leggen. Maar hoe ga je het bijhouden van 
jouw sociale kanalen combineren met de dagelijkse 
praktijk? Wij helpen jou met een kalender en prakti-
sche tips om het hart van jouw klant te raken. 
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Heb je vragen? 
Neem contact op met Diana de Winter via  
contact@digiwerkplaatsrijnmond.nl of bel 06 82 96 80 23

digiwerkplaatsrijnmond

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

Digiwerkplaats Rijnmond wordt mogeijk gemaakt 
door Albeda, Zadkine, Techniek College Rotterdam,  
Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland. 

Meld je aan vóór 15 augustus
De meeste trajecten starten eind augustus 2022. Zorg 
dat je er op tijd bij bent want vol = vol. Latere aanmel-
dingen starten later in het jaar. Deelname is gratis. Na 
je aanmelding vindt een intakegesprek plaats met onze 
relatiemanager zodat je gematched kan worden aan 
jouw talententeam!

Meld je  
gratis 
aan!


