ONDERNEMERS HEBBEN
PROFIJT VAN DNHU!
Vorig jaar stelden we Harm Hommes (30, gerespecteerde advocaat bij Dommerholt Advocaten én secretaris van DNHU) de volgende vraag: waarom word je als niet-Zwollenaar secretaris van DNHU?
Zijn antwoord hierop was: “Ik geloof wel in een goeie verbinding tussen onderwijs, overheid en ondernemingen.’’ Maar wat draagt dat dan bij voor ondernemers? En de regio? Dat vertelt hij in dit artikel!

EVEN VOORSTELLEN

IK VIND DNHU...

DNHU & ONDERNEMERS

Harm is werkzaam bij Dommerholt
Advocaten. Hij is onderdeel van de sectie
ondernemingsrecht. Dat houdt in dat
hij ondernemers bijstaat in alles wat zij
tegenkomen. Dat zijn veelal geschillen;
als iemand bijvoorbeeld zijn afspraak niet
nakomt of niet betaalt. Ook zet Harm heel
veel samenwerkingen op tussen bedrijven. Daarnaast is Harm secretaris van
DNHU. Waarom? “Het concept sprak me
heel erg aan en ik wil graag mijn steentje
bijdragen in de regio. Ik geloof wel in een
goeie verbinding tussen onderwijs, overheid en ondernemingen.
Dat was voor mij dan ook reden om
onderdeel te worden van DNHU,” aldus
Harm.

“... Heel leuk,” vertelt Harm enthousiast.
“Je hebt natuurlijk vaker dat studenten
opdrachten doen voor opdrachtgevers,
maar dit gaat nog even een stapje verder.
DNHU bevat nieuwe elementen zodat je
meer leert als student en alle partijen er
meer aan hebben.”
We zijn het er over eens dat het in het
onderwijs nog wel eens voorkomt dat
studenten bij projecten meer prioriteit
geven aan hun studiepunten, dan aan
de input die ze moeten leveren voor het
bedrijf. “Doordat je meedoet aan een
project dat je echt leuk lijkt, raak je ook
intrinsiek gemotiveerd. Daardoor krijgt
het veel meer waarde.” Daarnaast is het
netwerk dat je opbouwt een belangrijk
voordeel van DNHU volgens Harm: “als je
eenmaal binnen bent verbreed je al gauw
je netwerk.”

Ook ondernemers hebben profijt van
DNHU, vindt Harm. “Je ziet mensen aan
het werk die je later misschien wel wil
aannemen.” Door middel van DNHU
hoeven de ondernemers niet zelf hun
vraagstukken op te lossen, wat de nodige
kosten met zich meebrengt. Daar komt bij
dat studenten vaak een frisse blik hebben
en zo met creatieve oplossingen komen.
DNHU is niet alleen een verbetering van
je bedrijf, maar ook voor het aannemen
van personeel.
Bij Dommerholt Advocaten vinden ze het
bijvoorbeeld ook erg waardevol om studenten te spreken die nu een juridische
opleiding volgen. “Je krijgt daardoor de
huidige trends en ontwikkelingen goed
mee.” aldus Harm.

Je ziet mensen aan het werk die
je later misschien wel wil
aannemen

DNHU & REGIO ZWOLLE
DNHU heeft een positief effect
op de regio omdat studenten met bedrijven en overheid samenwerken. Hierdoor
leggen de studenten meer contacten en
is de kans waarschijnlijk groter dat ze
in de regio blijven. “Hipster Amsterdam
trekt natuurlijk ook iedereen en heeft wel
veel te bieden, maar Zwolle net zo goed.
Het zou zonde zijn als je alleen ziet hoe
gaaf het in Amsterdam is en vergeet dat
de omgeving hier ook veel kansen biedt.”
Vindt Harm.
Met zijn enthousiasme laat Harm duidelijk merken dat hij DNHU een belangrijk
en waardevol initiatief vindt.
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