DNHU

De Ader van Stadshagen

Door de ogen van projectleider
Petra van den Hengel
Op een warme zomeravond in Stadshagen, tijdens de beruchte buurtborrel, ontstond een idee.
Het idee om Stadshagen bruisend te maken. Maar hoe doe je dit? Een groep buurtbewoners
gaat op zoek naar de identiteit van Stadshagen. Studenten van het Saxion, Windesheim en Cibap
helpen mee en leveren een stappenplan op.
Wie ben je en wat doe je
precies?
Ik ben Petra, projectleider
bij De Nieuwe Hanze Unie.
Ik heb mijn eigen bedrijf
op gebied van projectmanagement en ik ben
innovatieadviseur bij het
Agri&Food Innovatiecluster van Kennispoort Regio
Zwolle. Dit houdt in dat ik
met ondernemers om tafel
zit om hun nieuwe plannen
succesvol aan de markt te
brengen.

Petra met haar team

Wat is je taak als
projectleider?
Ik begeleid het proces tot dat
het beoogde projectresultaat
binnen de afgesproken kaders
zoals, budget, leveringsvoorwaarden, en wensen vanuit
onderwijs en opdrachtgever
behaald is. Als projectleider
beweeg ik me in het landschap
wat we de vier O’s noemen,
onderwijs, ondernemers, overheid en omgeving, en zorg ik
ervoor dat de juiste kennis en
kunde elkaar vinden zodat je tot
fantastische resultaten komt.
Ik werk met een geweldig team
van studenten. Ik coach en geef
hen daar waar nodig advies.
Creativiteit is de key!

Waaruit bestaat je team?
Ik mag nu samenwerken met
een geweldige groep studenten. Iedere student heeft zijn of
haar eigen specialiteiten. Mijn
team van het project De Ader
van Stadshagen is gevuld met
studenten die planologie, stedenbouwkunde, communicatie
en mediavormgeving studeren.
Een gemixte groep die veel
met en van elkaar leren.

‘We zetten
voor elkaar
dat stapje
extra’

Wie zijn de opdrachtgevers?
Een groep ondernemers en
bewoners van Stadshagen.
Het idee is ontstaan tijdens
een buurtborrel. Er is veel
energie, oog voor mogelijkheden en inzet. Super om
mee samen te werken.
Met welk project ben jij nu
bezig?
Samen met de studenten
werken we aan De ader van
Stadshagen. Stadshagen is een
VINEX-wijk in Zwolle met een
veel kansen en mogelijkheden.
Deze moeten benut worden!
Een groep buurtbewoners
ging op zoek naar de identiteit

‘Ik ben blij dat ik
een deel uit maak
van deze groep’
voor Stadshagen. Met als
doel dat de wijk een aantrekkelijk, gemengd, hoogwaardig en hip stadsdeel
wordt. De wijk aanlokkelijk
maken voor ondernemers
en voor de kinderen zodat
zij hier willen blijven wonen
en niet wegtrekken naar
het centrum. Innovatie,
participatie, ondernemerschap en duurzaamheid
zijn de kenwoorden voor
Stadshagen.
De komst van het nieuwe
station ‘Stadshagen’ en
de ontwikkelingen van de
Tippe biedt de kans om met
de ideeën van de buurtbewoners aan de slag te
gaan. Stadshagen bruisend
maken. Hierbij helpen wij!
Wat gaan jullie uiteindelijk
opleveren?
Onze uiteindelijke bevindingen en advies worden
in een stappenplan met
krachtenveldanalyse, advies en communicatiematerialen weergegeven om
Stadshagen meer bruisend
te maken. Het stappenplan wordt bij de laatste
mijlpaalviering overgedragen aan de opdrachtgevers. Aan hen de taak om
het plan op te pakken en
Stadshagen bruisend te
maken.

Hoe werken jullie naar het
resultaat toe?
We zijn begonnen met het
in kaart brengen van wat er
allemaal is. We keken bijvoorbeeld naar demografische gegevens, ruimtelijke
opbouw en beleid en hoe
mensen Stadshagen zien. We
interviewen nu belangrijke
stakeholders zoals wijkmanagers, ondernemers, politiek en onderwijs. Bewoners
betrekken we via gesprekken
in het winkelcentrum en met
speciale caravanevents in
de DNHU-caravan. Uit het
onderzoek en de interviews
komen wensen, behoeften
en verhoudingen naar voren.
Hiermee gaan wij aan de slag.
Hoe zijn jullie zo hecht
geworden als groep?
We komen welke week bijeen.
Het project is onze bindende
factor. Omdat we vaak samen zijn, leer je elkaar goed
kennen. Als groep vullen

we elkaar aan. De meetings
zijn gezellig, leerzaam en
productief. We zetten voor
elkaar dat stapje extra.
Dat teamgevoel maakt ons
sterk en hecht. Binnenkort
staat er een teambuildingsdag gepland. Daar hebben
we allemaal veel zin in!
Wat vind je zo mooi aan dit
project?
Het proces. Zelf op onderzoek uitgaan in Stadshagen.
Het is mooi om te zien hoe
iedere student vanuit zijn of
haar studierichting er anders naar kijkt en vanuit dat
punt elkaar ondersteund. Ik
ben blij dat ik een deel uit
maak van deze groep. In een
korte tijd zijn we een hecht
groep geworden die voor
elkaar klaarstaat.

