
WELKOM BIJ DE 
DWAN!

DIGITALE WERKPLAATS ARNHEM NIJMEGEN

DÉ PLEK VOOR MKB'ERS: 
ONDERSTEUNING EN ADVIES 
BIJ ONLINE ONDERNEMEN. 
LAAGDREMPELIG, DICHTBIJ, MET 
STUDENTEN MBO EN HBO.
WWW.HAN.NL/DWAN

https://www.han.nl/dwan


DE WERKWIJZE
Studententeams werken onder begeleiding van professionals mét 
uw organisatie die centraal staat door de kansen steeds vanuit de 
consumentenbehoefte te definiëren.

STAP 1: AANMELDING EN INTAKE
U meldt zich via het aanmeldformulier aan. We plannen z.s.m. een 
intake in. Tijdens de intake gaan we de diepte in zodat wij uw 
organisatie goed leren kennen. Daarna bekijken we gezamenlijk 
in hoeverre onze diensten aansluiten bij uw behoefte en vult u de 
0-meting in.
 

STAP 2: VOORBEREIDING
Professionals stellen de aanpak op en stellen het studententeam 
samen. Studenten bevragen uw organisatie en gebruiken de input 
voor de uitvoering van de opdracht.

STAP 3: UITVOERING
Het team gaat onder begeleiding van professionals aan de slag 
met de opdracht. Hiervoor heeft u op gezette tijden een 
contactmoment met het team om feedback te geven en de 
voortgang te bespreken. Benieuwd naar ons aanbod?

, Creatieve sessie online ondernemen: genereer en ontvang 
binnen 3 uur nieuwe mogelijkheden en feedback op uw 
organisatie en de online marketing;

, Ondersteuning online marketing: studenten ondersteunen bij 
social media, online vindbaarheid, website-optimalisatie en 
marketingstrategie;

, Adviesgesprek online marketing: krijg binnen 1 uur advies en 
tips van marketingstudenten tijdens het online adviesgesprek;

, Opzetten webshop: krijg ondersteuning bij het opzetten van 
een webshop.

STAP 4: RESULTAAT
De trajecten resulteren in een adviesrapport en een gesprek 
waarin vervolgstappen voor praktische ondersteuning besproken 
worden. Ondertussen meten wij uw deelname met de 1-meting.

DE DWAN_
Digitalisering is geen doel op zich. Het is een middel 

om de organisatie toekomstbestendig te maken door 

efficiënt en productief werken mogelijk te maken.

DWAN biedt hierin de eerste stappen voor uw 

organisatie door de digitale mogelijkheden te 

onderzoeken en hierin te adviseren zodat online 

ondernemen voor u toegankelijk wordt. U werkt 

tegen schappelijke kosten met studententeams die 

begeleid worden door professionals.

EENMALIGE BIJDRAGE
Voor een traject bij DWAN investeert u een aantal 
contactmomenten met studenten en professionals. U 
ontvangt daarvoor: een praktisch adviesrapport én 
vervolggesprek voor de borging.

VRAAGSTUKKEN
Een greep uit de verschillende vraagstukken:
, hoe word ik online vindbaar en bereikbaar?
, hoe vertaal ik mijn marketingaanpak in een goede online 

strategie?
, hoe start ik met online verkoop?
, wat zijn de kansen van online marketing?
, hoe zet ik social media in voor mijn aanbod?
, welke mogelijkheden biedt digitalisering voor mijn 

organisatie?
 

CONTACT
Check onze website www.han.nl/dwan of neem contact op 
voor een vrijblijvend gesprek via: DWAN@han.nl of door u 
hier aan te melden.

INITIATIEFNEMERS DWAN
DWAN is een initiatief van HAN, ROC RijnIJssel College, ROC 
Nijmegen, Radboud Universiteit en OostNL in het kader van 
de Versnellingsagenda Digitalisering MKB van het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat, EZK. De werkplaats wordt 
naast EZK ook gesubsidieerd door de provincie Gelderland, 
de gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen en Rabobank 
Arnhem en Nijmegen.

https://www.han.nl/projecten/dwan/~aanmelden/
https://www.han.nl/projecten/dwan/resultaten/#projectentakeovercreatieve-sessie-online-ondernemenindex
https://www.han.nl/projecten/dwan/resultaten/#projectentakeoverondersteuning-online-marketingindex
https://www.han.nl/projecten/dwan/resultaten/#projectentakeoveradvies-gesprek-online-marketingindex
https://www.han.nl/projecten/dwan/resultaten/#projectentakeoveropzetten-webshop-(met-click-collect)index
https://www.han.nl/dwan
https://www.han.nl/projecten/dwan/~aanmelden/


WAAROM DWAN?

Samen werken aan vernieuwing
Werk samen met studenten mbo en hbo aan de 
toekomstbestendigheid van uw digitale organisatie.

Werken met dé specialisten van morgen
Met een frisse kijk helpen onze studenten de digitale 
mogelijkheden realiseerbaar te maken.

Breed expertisenetwerk
Als onderdeel van HAN met diverse externe partners heeft DWAN 
toegang tot brede kennis en expertise.

Korte lijntjes
U heeft contact met één toegankelijk aanspreekpunt.

Vanuit betrokkenheid en onderzoek
Uw organisatie staat centraal. Vanuit het onderzoek en de frisse 
kijk van studenten werken we doelgericht aan uw vraag.

DWAN-PARTNERS
DWAN is gelokaliseerd in HAN University of Applied Sciences in 
Arnhem en werkt actief samen met de verschillende partners:

, Radboud Universiteit
, ROC Nijmegen
, RijnIJssel College Arnhem
, OostNL
, VNO/NCW
, landelijke samenwerking digitale werkplaatsen
, Katapult
, Rabobank Arnhem en Nijmegen
, provincie Gelderland
, gemeente Arnhem
, gemeente Nijmegen

De creatieve sessie heeft mij beter inzicht gegeven in 
hoe er tegen mijn bedrijf wordt aangekeken door 
consumenten. De studenten gaven een eerlijke indruk 
over mijn summiere website: daar kan ik wat mee! We 
kwamen tot creatieve oplossingen om mijn bedrijf 
onder de aandacht van de doelgroep te brengen.
IVONNE VOS | ONDERNEMER GEZONDERWIJS



CONTACT
U kunt op enkele manieren contact opnemen:

AANMELDEN
U meldt zich via de website aan voor een vrijblijvende intake. Wij 
reageren uiterlijk binnen 3 werkdagen op uw aanvraag. Heeft u een 
korte vraag? Mail ons dan gerust!

E-MAIL
DWAN is op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur online 
te bereiken via het mailadres: DWAN@han.nl. E-mails worden 
uiterlijk binnen 3 werkdagen beantwoord. U heeft contact met één 
vast aanspreekpunt.

SOCIAL MEDIA
U kunt DWAN volgen op social media. Onderaan de pagina zijn 
onze social media-kanalen vermeld. Op onze blog delen we 
relevante tips en kennis op het gebied van digitalisering.

Via de chat op Facebook en Instagram kunt u uw vragen stellen. 
Chats worden op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur doorgaans 
binnen 48 uur beantwoord. Via de chat op Facebook kunt u 
ook antwoorden vinden op veelgestelde vragen.

TELEFONISCH OF ONLINE OVERLEG
Nadat het contact is gelegd, plannen we een overleg in. Totdat de 
overheid anders adviseert, is dit telefonisch, of online via Microsoft 
Teams. Een laptop of pc met camera, microfoon en een stabiele 
internetverbinding is hierbij een vereiste.

Doelstelling DWAN
Praktisch ondersteunen 
en adviseren bij online 
ondernemen.

Locatie
Arnhem, HAN Campus

Startmoment traject
Flexibel en in afstemming

Opbouw traject
, stap 1: aanmelding en intake
, stap 2: voorbereiding
, stap 3: uitvoering
, stap 4: resultaat en vervolgbespreking

Diensten
, Creatieve sessie online ondernemen
, Ondersteuning online marketing
, Opzetten webshop
, Adviesgesprek online marketing

Trajectinvestering
, aantal contactmomenten

Team
, vast aanspreekpunt
, 2-3 studenten
, begeleiding door professionals
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IN HET KORT

HAN CAMPUS ARNHEM
Ruitenberglaan 26
6826 CC Arnhem

MEER INFO
www.han.nl/dwan
DWAN@han.nl

SOCIAL
digiwerkplaats arnhem nijmegen
@dwandigital
Digitale Werkplaats Arnhem 
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https://www.han.nl/projecten/dwan/~aanmelden/
https://blog3.han.nl/dwan/

