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Studenten van de DWAN helpen 
opdrachtgevers uit het bedrijfs-
leven, van instellingen, scholen 
en lokale overheden met diverse 
online vraagstukken. 

‘Jonge mensen zoals wij zien minder 
beperkingen, we kijken meer naar de 
mogelijkheden en dat heb je soms nodig 
voor innovatie.’ Carly Teunissen, student 
Communication & Multimedia Design bij de 
HAN Hogeschool, excuseert zich direct: ‘Ik 
bedoel niet dat jullie oud zijn hoor!’ Ze kijkt 
iedereen verontschuldigend aan, op haar 
medestudenten Nico Havendil en Luciano 
Favoroso na – beiden ICT Software Deve-
lopment. Alle drie zijn ze via het Student 
Research Center (SRC) in Arnhem werkzaam 
in de Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen 
(DWAN), waar het advies van de studenten 
hoog wordt gewaardeerd.

Bij toeval ontstaan
Mark Rozenboom, die samen met pro-
jectleider Ben Cornelissen de DWAN runt, 
herkent de jeugdige bravoure. Hij stond 
zelf ooit als student aan de wieg van de 
aanpak die nu door de werkplaats wordt 
gehanteerd. ‘De creatieve sessies met sta-
keholders, waar studenten samen met de 
opdrachtgevers en eindgebruikers innova-
tieve oplossingen ontwerpen, zijn eigenlijk 
bij toeval ontstaan. We kregen een opdracht 
van een zorgstichting die een webapplicatie 
wilde ontwikkelen om leuke activiteiten 
aan te bieden aan ouderen. Er waren zo-
veel vraagtekens dat we wel met iedereen 
om tafel moesten. Die sessie zorgde voor 
superveel draagvlak, en zo konden we met 
een creatieve aanpak komen die echt aan-
sloot op de behoefte. Wij hebben als stu-
denten die applicatie toen ontwikkeld. Onze 
frisse blik werd ontzettend op prijs gesteld.’

Zes nieuwe diensten
Inmiddels zijn er naast de creatieve sessies 
nog zes andere duidelijk gedefinieerde 
diensten ontwikkeld. Studenten helpen 
opdrachtgevers onder andere met het 
vergroten van de digitale footprint, het 
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ontwikkelen van nieuwe businessconcepten, het in kaart 
brengen van klantreizen en data intelligence. En niet al-
leen de DWAN waardeert dat advies, weet Mark. ‘Al zo’n 
tweehonderd opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, in-
stellingen, scholen en lokale overheden maakten via het 
SRC gebruik van de diensten van studenten, en betaalden 
daar met liefde voor.’

Waardering motiveert
Volgens Carly maakt het een wereld van verschil of je iets 
‘gewoon voor school’ doet of voor een opdrachtgever. 
‘Op school heb je alleen jezelf ermee als het mis gaat, 
maar werk je voor een opdrachtgever dan stel je met een 
fout echte mensen teleur. En aan de andere kant, als het 
goed gaat krijg je zoveel waardering. Je voelt je nuttig, 
serieus genomen en verantwoordelijk, dat motiveert ont-
zettend.’ Luciano voegt daaraan toe: ‘Een schoolopdracht 
kan met een voldoende in je portfolio verdwijnen. Als je 
iets voor iemand ontwikkelt en het is goed, dan wordt 
het echt gebruikt.’

Begeleiding van experts
Mark snapt dat heel goed: ‘We vertrouwen de studenten 
en dat voelen ze. Ze krijgen serieuze opdrachten, van het 
ontwikkelen van CRM-systemen, het digitaliseren van 
een kunstcollectie tot het verwerken van data uit een 
specialistische zorgapparatuur. Wel zorgen we vanuit 
de DWAN altijd voor maatwerkbegeleiding van experts, 
want als student ben je uiteindelijk nog in de leer.’

Klaar voor de werkvloer
Nico heeft dat ook zo ervaren: ‘Maar het voelt soms alsof 
we in het diepe worden gegooid. Er ligt bij zo’n project 
zoveel open. Je moet zelf het initiatief nemen om de 
vragen te stellen en de antwoorden te zoeken. Dat maakt 
het ook zo gaaf, je leert gigantisch. Hoe onderhoud je 
contact met de klant, de vraag achter de vraag achter-
halen, binnen een bepaald budget werken en keuzes 
maken. Er komt zoveel bij kijken.’ ‘En technisch gezien 
ook’, vult Luciano aan. ‘Met een ‘gewone’ les behandel 
je soms urenlang een verouderde tool, terwijl er net een 
hele vette nieuwe technologie is uitgekomen die veel 
beter werkt. Nu bepaal je zelf wat je gebruikt, het gaat 
om het resultaat voor de opdrachtgever. Voor mij voelde 
het eerste project ook alsof ik in het diepe werd gegooid, 
maar ik heb nu wel een functionerende webapplicatie 
gemaakt, en ontzettend veel geleerd over de nieuwste 
technieken.’ Met een glimlach: ‘Eigenlijk hoef ik nu de 
course Web Development niet meer te volgen.’
Carly: ‘Dat weet ik niet, maar we hebben door dit soort 
projecten zoveel meer ervaring en zelfvertrouwen. We 
zijn helemaal klaar voor de werkvloer.’
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Online succes
‘Als je vroeger goed inkocht en je winkel netjes hield, dan had je een goede boterham.  
De eisen aan het huidige ondernemerschap liggen iets anders.’ Anke Pollmann en haar  
man Nick runnen samen winkel Pollmann sinds 1890. Ze verkopen voornamelijk ‘high-end’ 
serviezen vanuit de 7 straatjes in Arnhem, én vanaf www.servies.nl.  
Anke: ’We hebben die domeinnaam in 1997 voor vijfhonderd gulden gekocht.  
Toen was niemand in de branche er nog mee bezig.’

Ondanks dat ze kunnen bogen op een lange familie-
traditie – man Nick is de vierde generatie – kijken Anke  
en haar man voornamelijk vooruit. ‘We hebben een studie 
bedrijfswetenschappen als basis, en zo wisten we al vroeg 
dat we moesten inzetten op online verkoop, maar daar-
naast proberen we altijd bij te blijven en te leren. Alles 
gaat zo snel.’
Zo hebben zij ontdekt dat ze niet in alle ontwikkelingen 
willen meegaan. Anke: ‘Retargetting’ bijvoorbeeld, waar-
bij je door middel van een bombardement aan gerichte 
advertenties, of zelfs mails probeert om klanten terug te 
winnen die net niet een order hebben afgerekend. Laat 
de grote jongens dat maar doen, wij moeten het van iets 
anders hebben.’ 

Ondernemers ontzorgen
Als lid van de stuurgroep van de DWAN vervult Anke voor-
namelijk een ambassadeursrol. ‘Winkeliers durven vaak 
niet de stap naar digitalisering te maken. Dat is zonde 

want je ziet dat degenen die dat wel doen, succes hebben. 
De DWAN helpt ondernemers bij het zetten van die stap. 
Je komt in aanraking met studenten die veel kennis in 
huis hebben, maar daarnaast ook zorgen voor een con-
frontatie. Ondernemers zijn eigenwijs en weten het zelf 
altijd beter, maar die nieuwe inzichten van een student 
dwingen je tot nadenken en verbetering.’ Anke lacht: ‘Ik 
spreek wat dat betreft uit eigen ervaring.’ 
Ben Cornelissen voegt daaraan toe: ‘Een beetje vuurwerk 
mag natuurlijk, maar we zijn vanuit het management van 
de DWAN altijd direct betrokken bij de projecten om er-
voor te zorgen dat het resultaat productief is.’ 
Anke: ‘Dat doen jullie goed ja, net als het mkb erbij be-
trekken. Niet weer iets helemaal nieuws opzetten, maar 
gebruik maken van de bestaande netwerken. Daar ont-
zorg je ons mee. We hebben als ondernemer al zoveel 
aan ons hoofd, digitalisering moet behapbaar zijn, een 
duidelijk proces met een concreet doel. Dat wordt het bij 
de DWAN.’
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