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Het Dutch Innovation Park in Zoetermeer is de playground voor Digital Innovators

Nieuwe projecten vanaf April
Corporate Social Responsibility

Business Continuity Management

Corporate Social Responsibility (CSR) is een
belangrijk onderdeel van een succesvolle
bedrijfsvoering. Het draagt bij aan een betere
reputatie,
mits
er
goed
over
wordt
gecommuniceerd. Maar hoe communiceer je op
een geloofwaardige en effectieve manier over
duurzaam ondernemen via online kanalen?

In april 2022 start de opleiding HBO-ICT
Information Security Management met het vak
Business Continuity Management . Ondernemers
die een Digitale Stresstest uit willen laten voeren
binnen hun bedrijf zijn welkom zich aan te
melden. Hierbij wordt gekeken of de continuïteit
van de bedrijfsvoering is geborgd in geval van
calamiteiten.

Content Strategy

Studenten
van
de
Haagse
Hogeschool
onderzoeken de reputatie van de organisatie,
analyseren bestaande online content en geven
advies, hoe de communicatie over MVO te
optimaliseren.
Schrijf je hier in.

Digitale Stresstest

De studenten brengen risico’s in kaart en komen
met adviesrapport gericht op preventieve
maatregelen of een crisismanagement– of een
business continuity–plan.
Schrijf je hier in.

Wil jij ook begeleid worden door studenten bij de digitalisering van je bedrijf?
Check al 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.

Project Software Engineering

"De jeugd van nu zijn je klanten van later"
Frederik Westerouen van Meeteren is founder van
het bedrijf Anything Connected en is via de MKB
Digiwerkplaats Haaglanden verbonden aan een
groep studenten. Samen gaan zij werken aan een
nieuw netwerk protocol.
"Ik ben heel enthousiast. Studenten kunnen echt iets
bereiken bij ons. Over 6 maanden verwacht ik dat
studenten echt veel hebbben geleerd en dat wij een
product hebben waar we in de praktijk
daadwerkelijk iets aan hebben.
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in."

Aarie Draaijer van het bedrijf Sendot heeft de
studenten van de Haagse Hogeschool gevraagd om
mee te denken over sensoren voor de tuinbouw. Hij
kijkt enorm uit naar de samenwerking en heeft hoge
verwachtingen.
"Het is heel leuk om met jonge mensen samen te
werken, dat geeft ontzettend veel energie,. bovendien
hebben ze vaak goede ideeën.'
We hopen met de studenten samen een nieuw
platform te ontwikkelen om de data van onze
sensoren naar de gebruiker in de tuinbouw te krijgen."

Wil je ook dat studenten naar je bedrijf kijken met een frisse blik? Geef je
op voor een van onze projecten via onze website of stuur een mailtje
info@mkbdigiwerkplaats.nl
We hebben een nieuwe aanwinst bij de MKB
Digiwerkplaats!
Louis Hak is per Februari gestart als MBO coördinator.
"Ik ga me bezighouden met het succesvol inzetten van
MBO studenten én docenten voor echte projecten vanuit
het bedrijfsleven. Samen met De Haagse Hogeschool, ROC
Mondriaan en MBO Rijnland maken we onderwijs voor
studenten en bedrijven nog relevanter en concreter. Ik
noem het "real-time onderwijs", daar maak ik me hard
voor!

De wereld verandert in rap tempo, digitalisering is
overal in ons leven."

