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PROJECT
HET LANGHUIS 2018
WAT HOUDT HET PROJECT IN?
Studenten van Windesheim en Stenden ontwikkelen een propositie en toekomstplan voor Het Langhuis.
Kunstruimte Het Langhuis is dé plek in Zwolle voor experimentele kunst van talentvolle, beginnende kunstmakers. Het is de bedoeling dat Het Langhuis straks
fungeert als onafhankelijk talentenplatform: een levensbestendig kunstcentrum in
Zwolle die mensen stimuleert om talenten te ontwikkelen. Daar kunnen mensen
experimenteren, het avontuur aangaan en werken met het onbekende en ongewisse.
Het bijzondere aan dit project is dat er vier extra studenten tijdelijk aan dit project
meedoen. Zij voeren een opdracht uit voor het dreamteam. Het dreamteam fungeert
dus ook als opdrachtgever voor deze tijdelijke studenten. Het team doet dit onder
begeleiding van projectleider Petra van den Hengel en in opdracht van Het Langhuis.

WAT IS ER TOT NU
TOE GEDAAN?
* Interviews met verschillende partijen
* Stakeholdersanalyse
* 2 toekomstscenario’s voor Het Langhuis
SWOT analyse

WAAR WERKEN ZE
NAARTOE?

Het is nu de bedoeling dat de vrijwilligers van Het Langhuis,
die niet aanwzig konden zijn, nog een keuze gaan maken
tussen de twee scenario’s. Aan de hand van de gemaakt keuze werkt het team de businesscase, inclusief een plan voor
personele bezetting uit. Hier volgt een advies uit die wordt
omgezet in een stappenplan. Want wat heeft Het Langhuis te
doen om tot die nieuwe situatie en organistatie te komen?

WAT VINDT DE OPDRACHTGEVER ER TOT NU TOE VAN?
Paul van der Ham (Het Langhuis) was erg te spreken over wat de studenten tot nu al hebben gedaan! ‘‘Ik ben echt onder de indruk. We zijn
met zijn allen erg enthousiast.’’ TIjdens de mijlpaalbijeenkomst werden
er kritische vragen gesteld, en Paul vond dat het team dit goed wist
te beargumenteren. Ook de scenario’s werden door de aanwezigen
als positief ervaren. Waar Paul behoefte aan heeft, is een financiële
overzicht. Dit gaat het verhaal namelijk versterken. Als laatst vond
hij de presentatie van vandaag goed. Deze kan volgens hem nog wel
versterkt worden wanneer het team meer vaktermen gaat gebruiken!

WAT HEBBEN ZE GELEERD?

De studenten van dit project zitten op de goede weg! Ze geven aan dat de
extra hulp die ze krijgen van de vier studenten zeer welkom is, omdat ze het
anders niet hadden gered. Ze zijn erachter gekomen dat je veel van elkaar
kunt leren. De verschillen in de opleidingsniveaus, zijn verrassend klein. ‘‘We
hebben uiteindelijk toch wel dezelfde denkwijze en zitten op hetzelfde level
als het gaat om hard werken!’’ Ook zijn ze erachter gekomen dat het heel tof
is om voor een echte opdrachtgever te werken en dat die samenwerking en
betrokkenheid goed met elkaar gepaard gaat. Ze zijn er positief van overtuigd
dat het goed gaat komen met dit project. Tot nu toe geven ze zichzelf een 8
met de hoop dat ze op een 10 eindigen tijdens de tweede mijlpaal!

We wensen dit dreamteam nog heel veel succes!
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