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24 UUR VOOR

Dit is niet iets
‘uit de boekjes’
Kun je het je voorstellen? Je
doet een project voor school,
je werkt samen met andere
studenten van verschillende
scholen en bedenkt samen
een concept. Dat concept slaat
zó aan dat het via De Nieuwe
Hanze Unie (DNHU) wordt
voorgesteld aan de provindie
Overijssel en uitgroeit tot een
succesvol project.
Kun je het je al voorstellen?
De 22-jarige Loïs van den
Esschert wel. Met de hulp van
een aantal andere studenten
heeft zij het concept 24uur
voor bedacht. Benieuwd naar
haar ervaringen? Lees dan
snel verder!
24 uur voor
‘’Het concept 24 uur voor is een
soort vergadersessie waar twee
studenten en drie ondernemers zich
24 uur lang bezighouden met een
vraagstuk. Ze worden als het ware
‘opgesloten’ in een gebouw en moeten met zijn vijven tot een oplossing
komen. De deelnemers kennen
elkaar niet en moeten met elkaar
samenwerken om tot een oplossing
te komen. Het is best grappig, want
zo moeten onbekenden toch een
soort klik met elkaar zien te vinden
om samen te kunnen werken.’’

Hoe 24uur voor tot stand is
gekomen
Loïs was destijds nog een studente communicatie en volgde
de major AIDA op Windesheim:
een community met vierdejaars
communicatiestudenten die verschillende communicatie gerelateerde opdrachten uitvoeren.
Aan het begin van AIDA werden
er opdrachten uitgedeeld en daar
zaten een aantal opdrachten
tussen van DNHU die haar heel
tof leken zegt ze enthousiast. In
groepen van ongeveer zes stu-

“Ga uit je
comfortzone,
weg van
je veilige
omgeving’’

denten, waaronder studenten van
Deltion en Artez ging Loïs aan
de slag met het bedenken van
een concept voor de doelgroep
studenten en ondernemers. Dit
is uiteindelijk 24 uur voor geworden. Hier was directrice van
DNHU Emmely Lefèvre zó enthousiast over, dat ze het heeft
voorgedragen aan de provincie.
‘’Voordat ik het wist was 24 uur
voor een groot succes. Inmiddels
werk ik fulltime bij een communicatiebureau in Amersfoort, maar
destijds deed ik 24 uur voor er
nog gewoon naast.’’
Geen tijd? Tijd maken!
Lachend geeft Lois wel eerlijk toe
dat dit best wel lastig is. ‘’Zo heb
ik vandaag dan de hele dag gewerkt van 9 tot half 6 en ben ik nu
vanuit Amersfoort onderweg naar
Zwolle voor een afspraak voor
24uur voor.’’ Ondanks het drukke
schema vindt ze het nog wel altijd
de moeite waard. Plannen en positieve energie is key: ‘’het is ook
hartstikke leuk dat Emmely altijd
zo enthousiast is, dat is extra
motivatie.’’
Samenwerken met studenten
van verschillende scholen
‘’Dat was echt heel goed voor
mij. Ik had het idee dat je anders
altijd in je veilige, bekende omgeving bleef. Ik werkte binnen
Windesheim dan wel samen met
studenten van andere studies,
maar je ziet eigenlijk niet wat
er nog meer is en ook niet wat
andere nog kunnen. Het heeft
mij een breder inzicht gegeven.
Ik heb ook echt gemerkt dat het
erg verschilt per opleiding hoe
je bepaalde dingen aanpakt en
dat je ook heel goed met hen kan
samenwerken.’’
Wat DNHU mij heeft opgeleverd?
‘’Nou zeker wel een breder

netwerk! Ik heb veel verschillende mensen leren kennen.
Met Joost van der Graaf ben ik
ook heel goed bevriend geraakt
door DNHU, dat is echt super
leuk. Daarnaast heeft het mij ook
echt veel inzicht gegeven op veel
vlakken. Je leert in zo’n project
echt heel veel van elkaar. Ik zou
het iedereen aanraden om deel
te nemen aan een project van
DNHU.’’
Het succes van DNHU
‘’Het verbinden van studenten
met ondernemers uit de regio.
Het geeft een student de ruimte
om meer te verkennen dan wat
er binnen je eigen opleiding en
school is; je gaat echt uit je comfortzone. ‘’ Ook is Loïs van mening dat het samenwerken met
anderen je ook verder in het leven
brengt en je er positieve dingen
aan overhoudt voor onder andere
je eigen ontwikkeling. ‘’Dat is ook

echt waar DNHU voor staat toch?
Mensen verbinden met elkaar en
daardoor verder brengen. Ik ben
er ook heilig van overtuigd dat
het ook echt goed werkt. Zo heb
ik het in ieder geval wel ervaren’’,
zegt ze lachend.
Voor iedereen die nog niet betrokken is met DNHU…
‘’Gewoon doen! Ga uit je comfortzone, weg van je veilige omgeving. Je leert zoveel van elkaar
en je komt achter kwaliteiten en
vaardigheden die je misschien
nog niet hebt verkend of weet dat
je ze hebt. Dit is niet iets ‘uit de
boekjes’, maar vooral van het samen doen en de krachten bundelen om naar een gemeenschappelijk doel te werken. Wie weet
bedenk jij ook iets wat echt een
succes wordt. Dat is toch vet?!’’
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