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Adding Personal Value at the Faculty of Economics and Business

voor het Noorden

•  Concreet advies voor uw specifieke business vraag

•  Binnen 10 weken opgeleverd 

•  Begeleid door ervaren professionals uit het bedrijfsleven

Wijnand Aalderink 

Directeur Corporate  

Relaties en Career Services

T: 050 36 38207

M: 06 53 704 821

E: m.w.aalderink@rug.nl 

Interesse in vernieuwend advies op maat?

De volgende opdrachtgevers hebben al met onze studenten 
gewerkt:

• Avebe

• Beljon + Westerterp 

• Bollegraaf

• CERTE

• FRANK

•  Gemeente Groningen- 

Oldenburg

• HiHaHo

• IG Design Group

• ING Noord-Nederland

• Lekker Hip

• Meat Proteins

• Medisch Centrum Leeuwarden

• Noordelijke Online Ondernemers

• Provincie Drenthe

• Provincie Fryslan 

• Resato 

• Royal Kentalis

• Scholma Print en Media

• Stiko

• Treant

• Univé

• VNO-NCW

• Walas

• Wireless Value

Kennis & Inspiratie

Totaal aantal 
studenten

Facts & figures

Totaal aantal 
nationaliteiten

Verhouding (inter-)
nationale studenten

65 23%6500

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde wordt gevormd door een  

grote groep internationale, gedreven academici, studenten en  

professionals. Bedrijven waar we mee samenwerken waarderen  

onze kwaliteit, ambitie en persoonlijke manier van werken. 

Studenten zijn gemotiveerd om als consultant te werken voor  

organisaties: ze willen kennismaken met de praktijk, inzicht krijgen  

in ondernemingen en verdienen er tevens studiepunten mee.

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

www.rug.nl/feb-for-business



maatwerk
Ondernemers en organisaties in Noord- 

Nederland krijgen nu de mogelijkheid om advies 

te vragen aan een team studenten Economie  

en Bedrijfskunde van de Rijks universiteit  

Groningen, begeleid door ervaren professionals. 

Als organisatie draagt u een opdracht aan die 

kan variëren van management vraagstukken 

tot een probleem op het gebied van financiering, 

logistiek, marketing, internationalisering of 

personeel en processen. 

Voorbeelden: 

•  Haalbaarheidsonderzoek: toetsen of  

nieuwe plannen reëel zijn en of er voldoende 

draagvlak of markt is om nieuwe plannen te 

implementeren (incl. benchmark).

•  Klantonderzoek naar imago en positionering: 

hoe staan uw naam en bedrijf bekend?  

Wat vindt men van uw diensten en is men 

bereid om uw producten te kopen?

•  Evaluatie van nieuwe producten of processen. 

•  Implementatieadvies: hoe kunnen nieuwe 

strategieën in praktijk worden gebracht? 

•  Onderzoek naar optimale groeistrategie.

•  Internationale expansie: is er in het  

buitenland markt voor uw product? Hoe ziet 

de concurrentie over de grens eruit? Wat zijn 

de behoeftes van een buitenlandse doelgroep?

De voordelen voor u en  
uw organisatie:  

•  Concreet advies voor uw specifieke 
business vraag

•  Door jonge talenten met nieuwe 
inzichten en kennis

•  Begeleid door mensen met ervaring 
in het bedrijfsleven

•  Binnen 10 weken een heldere  
analyse en een concreet advies
rapport opgeleverd 

 

Profijt van kennis en frisse, vernieuwende inzichten

Samenwerken

Hoe gaat het in z’n werk?
Aanpak
Uw vraag staat centraal: de faculteit hanteert 

geen vaste methodologie, zodat de student  

consultants maatwerk kunnen leveren. 

Tijd
Het traject loopt tien weken. Het begint met 

een bedrijfsbezoek van de studenten aan uw

organisatie en wordt na tussentijdse evaluatie 

afgesloten met een eindpresentatie. 

Enkele reacties van  
opdrachtgevers:

“ In korte tijd hebben de studenten inzicht 

gekregen in ons bedrijf, het management 

en onze activiteiten. Ze hebben deze  

kennis en hun vaardigheden gebruikt  

voor hun analyse en ze zijn gekomen  

met concrete adviezen voor ons bedrijf  

om nieuwe diensten te ontwikkelen.”

“ De student consultants hebben onze  

marketingstrategie helpen opzetten.  

We waren zo enthousiast over de aanpak 

en aanbevelingen, dat we hen in dienst  

hebben genomen voor de implementatie 

ervan.”  

Heeft u een bedrijf of  organisatie  

gevestigd in het Noorden? Spelen er  

bij uw organisatie zaken waar u graag 

samen met een externe partij naar  

wilt kijken? Met Student Consultancy  

krijgt uw organisatie advies op maat  

van de nieuwe generatie Economen  

en Bedrijfs kundigen. 

Wij gaan graag 
voor u aan de slag!

Eerdere opdrachtgevers waren zeer tevreden en 
beoordeelden onze studenten met een gemiddelde 
van 8,6 op een schaal van 1 tot 10.

Kosten
 Dankzij subsidieregelingen van de provincies 

Fryslân, Groningen en Drenthe kunt u tegen 

een beperkte onkostenvergoeding uw opdracht 

laten uitvoeren. Wij helpen u graag bij uw 

aanvraag.


