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Unieke samenwerking tussen Haagse
HBO en MBO Studenten

De MKB Digiwerkplaats Haaglanden heeft als missie om een brug te slaan tussen het
onderwijs en het MKB op het gebied van digitalisering. Dat doen wij niet alleen door

ondernemers aan studenten te verbinden, maar ook door unieke samenwerkingen op te

zoeken tussen studenten onderling. Voor het project online marketing werden studenten van
ROC Mondriaan begeleid door HBO communicatie studenten en dat is voor herhaling

vatbaar. Lorenzo Sendar, docent ondernemerschap en marketing: "Een superleuke en

interactieve sessie, prima ondersteuning van de toppers van de De Haagse Hogeschool."
Wil jij ook begeleid worden door studenten bij de digitalisering van je bedrijf?
Check onze Projecten MKB Digiwerkplaats

Disclaimer: Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je in het afgelopen jaar betrokken bent geweest bij de MKB Digiwerkplaats Haaglanden. Mocht je liever geen
updates meer van ons willen ontvangen, meld je hier af.

Ondernemers gezocht voor verschillende projecten
10 januari gedurende 4 weken

: Digitaal veilig ondernemen

10 januari gedurende 4 weken

: AVG-proof ondernemen

31 januari & 1 februari

: Tweedaagse Challenge 'Design Thinking'

Laat je begeleiden door studenten en onderneem acties tegen cybercriminaliteit

Alles over de stappen die je moet ondernemen om te voldoen aan de privacy-wetgeving

Multidisciplinaire studententeams werken samen aan opdrachten van ondernemers volgens de
'Design Thinking Methode'. Veel verschillende vraagstukken kunnen ingediend worden. Het
uiteindelijke product bestaat uit de oplevering van een visueel prototype, zoals een mock-up of
3-D model.
Geef je op via onze website of stuur een mailtje tessa@mkbdigiwerkplaats.nl

Mariska Zandbergen, founder van
Parktijk Ayla over de projecten van de
MKB Digiwerkplaats Haaglanden.

MKB Digicafé
Digitalisering van klantencontact

"Ik heb er veel aan gehad, omdat ik zelf
niet zo digitaal vaardig ben. De ICT
studenten kijken met een frisse blik.

Tijdens dit speciale drieluik van het MKB
Digicafé nemen we je mee in de wereld van
Online klantcontact.
Meld je hier aan voor de laatste sessie:

"Ik raad elke
ondernemer die
ergens tegenaan loopt
qua digitalisering
aan om zich aan
te melden."

11 januari: trends in online klantbenadering
(online)

