Het MKB vertegenwoordigt het overgrote merendeel van de Noord-Nederlandse economie. De Hanzehogeschool en
Rijksuniversiteit zijn twee van de grootste kennisinstellingen van het Noorden. Samenwerken is niet alleen logisch, het creëert
ook een waardevolle win-win situatie!

Geachte heer/mevrouw,
Stel, u heeft als ondernemer een nieuw idee of juist een vraag waar u niet alleen uitkomt en u heeft behoefte aan een frisse en
onbevangen blik. De Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit kunnen u hierbij helpen: samen met onze studenten kunt u van
gedachten wisselen over vraagstukken die bij uw bedrijf spelen.
Wat kost het u en wat levert het op?!
Via een kort traject kan uw bedrijf kennismaken met onze studenten en onderzoekers waarbij we samen verkennen wat
samenwerking voor u kan opleveren. U hoeft zich alleen maar aan te melden. Het kost u dus alleen tijd. Wij komen vervolgens
bij u op bezoek. Op 29 september komen alle participerende bedrijven en partijen samen op het Zernike Complex bij de
Hanzehogeschool en Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG voor een interactief programma met onze studenten,
relaties en onderzoekers. Het levert u dus nieuwe inzichten en kennis op. Daarnaast help u mee studenten kennis te laten maken
met de partijk.
Heeft u een concrete vraag of een innovatief idee dat u verder uit zou willen werken? Meld u zich dan aan voor deze middag
door uw business vraagstuk aan te leveren. Door deel te nemen aan het traject, krijgt u een nieuwe en onbevangen blik op dit
vraagstuk. Wees er snel bij, want er is maar een beperkt aantal plaatsen.
Wilt u naar aanleiding van deze uitnodiging extra informatie ontvangen, bel of mail dan met Alieda Reijinga via 050 363 5529.
Met vriendelijke groet,
Paul Ganzeboom			Harry Garretsen			
Hanzehogeschool			

Faculteit Economie 		

				en Bedrijfskunde, RUG

Programma 29 september | 15.00 – 19.00
14.45 - 15.00

Ontvangst

15.00 - 15.10

Welkomstwoord dagvoorzitter Karel Jan Alsem (lector Marketing en Marktgericht Ondernemen)

15.10 - 15.25

‘Vooruitgang vraagt Ondernemerschap’, Alfred Welink (voorzitter VNO-NCW MKB Noord)

15.25 - 15.50

‘Innovatiekracht van het Noord-Nederlandse MKB’, Dries Faems (Hoogleraar Innovatie)

15.50 - 16.15

De ondernemer vertelt

16.15 - 16.45

Pauze

16.45 - 17.15

1 op 1 adviesgesprekken met studenten

17.20 - 17.30

Afsluiting door Joost van Keulen (wethouder)

17.30 - 19.00

Netwerkborrel

Informatie
•

Locatie: Zernike Campus Groningen (exacte locatie volgt na aanmelding)

•

Aanmelden kan via een mail incl. uw business case aan Alieda Reijinga: careerscompany.feb@rug.nl (Sluitingsdatum: 20 juli)

•

Voertaal: Nederlands

Dit traject is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen,
VNO-NCW MKB Noord en de Gemeente Groningen. Het is een stap in de opbouw van een duurzame relatie tussen u en de
kennisinstellingen.

