UNIEKE KANS VOOR
ONDERNEMERS UIT DE REGIO!
Heb jij een vraagstuk waar je zelf niet uit komt?
Dan biedt De Nieuwe Hanze Unie je een unieke kans om dit
op te lossen! Wil je weten hoe? Lees dan snel verder.
HOE WE TE WERK GAAN

Een typisch DNHU-vraagstuk is een vraag waar geen pasklaar
antwoord op is. Opdrachtgevers kloppen bij ons aan voor de frisse
blikken en innovatieve ideeën. Dus niet omdat er een klus is waar
‘extra handjes’ voor nodig hebben! In een multidisciplinair team,
waarin studenten, ambtenaren, docenten, burgers en ondernemers
samen optrekken, gaan wij voor jou aan de slag. Het resultaat is niet
per se een rapport of advies. Denk aan tastbare eindproducten, zoals
een film, een project of een beproefd concept. En daarbij, inzicht in
wat wél en wat níet werkt.

EEN AANTAL
PROJECTEN
Nieuwsgierig geworden?
Klik op de afbeeldingen voor
een filmpje!

Grenzen oprekken, nieuwe werkwijzen
ontdekken, buiten de lijntjes kleuren, out of the box denken en
experimenteren - ook het proces op zich is een leerzame expeditie.
Een onderzoeksvraag kan bijvoorbeeld zijn: ‘bedenk een fris plan om
mijn bedrijf te herpositioneren in een veranderende omgeving’ of
‘bedenk een nieuw verdienmodel voor de cultuursector’.
De projecten duren meestal 5 maanden, maar in overleg is er van
alles mogelijk!

‘’Dit project heeft me ook aardig verrast: het is zo leuk om
met jonge mensen te werken!’’
Jan Boxum
(LEADER-Noord Overijssel en opdrachtgever van Roots on Wheels)

WHAT’S IN IT FOR YOU?

• Frisse, onbevangen blik van
studenten
• Een oplossing voor een
(maatshappelijke) uitdaging
• Organisatie- en productinnovatie
• Out of the box processen en
werkvormen
• Kennismaken met talenten en
potentiële werknemers
• Kennis en behoeftes uitwisselen met
onderwijs
• Vooroplopen in de regio

BLIJF OP DE HOOGTE
De Nieuwe Hanze Unie

@NieuweHanzeUnie

De Nieuwe Hanze Unie

WIE GINGEN JE VOOR?

• Gemeente Zwolle
• Kunstruimte Het Langhuis
• PEC Zwolle
• LEADER Noord-Overijssel
• Provincie Overijssel

@denieuwehanzeunie

De Nieuwe Hanze Unie

En dit is slechts een selectie…

NIEUWSGIERIG?

Neem contact met ons op via:

info@denieuwehanzeunie.nl of www.denieuwehanzeunie.nl
TEKST: Mara Kopingo & Mirjam van Huet (MCM Tekst) VORMGEVING: Mara Kopingo

