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Introductie

Transforming the Future
Beginnende communicatieprofessionals worden vandaag de dag geconfronteerd met 
enorme uitdagingen, van klimaatveranderingen en pandemieën tot desinformatie en 
politieke onrust. Uitgerust met geduld, kennis en onuitputbare jonge energie zijn zij 
degenen die de toekomst vormgeven in plaats van zich erdoor te laten verrassen. 
Onze 29 communicatieprofessionals in spe uit 7 verschillende culturen werkten aan 
afstudeeropdrachten gelieerd aan de 17 Sustainable Development Goals van de 
Verenigde Naties. Deze opdrachten reikten van energie tot voedselverspilling, van 
onderwijs tot politiewerk, en van klassieke muziek tot spraaktherapie. Hun afstudeer-
reis was experimenteel en omgeven met onzekerheden, zodat alleen door samenwerk-
ing resultaat kon worden bereikt. Ze hebben ontzettend hard gewerkt, en toen het 
COVID-19 virus roet in het eten gooide hebben ze nog harder gewerkt. Van de student-
en hebben ook nog eens 11 het Green Ambassador-certificaat verdiend. 

Het CBSSX-afstudeerexperiment ging in een oogwenk van offline naar online. Alle 
docenten, onderzoekers, studenten, coördinatoren, ondersteunende staf, projectman-
agers en opdrachtgevers werkten harmonieus samen om het streven naar communi-
catie-innovaties succesvol te maken. Naast ons werkten ook 5 student-kunstenaars en 
een honoursstudente mee, die geïnspireerd door het thema duurzaamheid mooie 
kunstwerken hebben gemaakt die tot nadenken stemmen. Wij zijn uiterst blij dat we de 
Hanze-traditie van het delen van talenten en het bewegen van de wereld voort kunnen 
zetten om zo een betere en duurzamere toekomst te creëren. Kijk wat onze jonge 
talenten allemaal kunnen en wat ze hebben geproduceerd!
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Dit boekje is gepubliceerd ter viering van de afronding van het 
CBSSX 2020-afstudeerexperiment.
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Foreword

Voorwoord

Lector Sustainable Communication
dr. Wim Elving

Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Hoe kunnen we de wereld duurzamer maken? Hoe 
kunnen we digitale communicatie nog effectiever inzetten? Drie uitdagingen waarmee 29 studenten 
Communicatie en International Communication aan de slag zijn gegaan voor hun afstuderen. Hun 
aanpak leidde tot een unieke samenwerking tussen twee innovatiewerkplaatsen: EnTranCe en Digital 
Society Hub. Binnen deze werkplaatsen hebben de studenten hun onderzoek uitgevoerd en daarbij 
samen met uiteenlopende organisaties de grenzen verkend van innovatieve kennis en inzichten. 

Het experiment betrof zogenaamde afstudeertafels, waarin groepjes van ongeveer vijf studenten 
‘geclusterd’ op een thema of opdrachtgever met veelal dezelfde begeleider hun afstudeeronderzoek 
vormgaven. Afstudeertafels bestaan uit gezamenlijke sessies met opdrachtgevers, begeleiders en 
speciale topic-coaches al naar gelang het onderwerp van het onderzoek en de thesis. Dit alles vond 
plaats onder de bezielende leiding van Lumi Stoica en Dick Visser.

En toen ging, twee maanden na een veelbelovende start, alles op slot vanwege het coronavirus. Het 
experiment dat stoelde op veelvuldige interactie waarbij we de studenten ook veel zouden zien, kon 
dus niet zonder meer doorgang vinden. Iedereen moest naar huis, waar dat dan ook was. Het was 
een shock, maar tijd om daarop te reflecteren was er niet. De studenten mochten niet de dupe 
worden, dus alle registers werden opengetrokken om er digitale afstudeertafels van te maken. Dat 
lukte, en hoe! 

Is het experiment geslaagd? Is dit een vorm van afstuderen die de opleidingen in de toekomst vaker 
zouden moeten bieden? Ik ben als opdrachtgever en mede-initiator heel enthousiast. Er zijn 
inmiddels vele prachtige prototypes en concepten voorbijgekomen. Bovendien hebben we het 
experiment gekoppeld aan een effectonderzoek onder de studenten, wat we later zullen publiceren.

Graag gebruik ik de ruimte die mij hier geboden is om iedereen te danken die een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd. Met name Lumi en Dick zullen door de studenten herinnerd worden vanwege 
hun niet aflatende inzet en enthousiasme.

Beste studenten, het was een eer om jullie in dit experiment te mogen begeleiden. Door corona zal 
jullie afstuderen voor altijd iets speciaals zijn, maar dat jullie speciaal zijn hadden jullie al bewezen 
door jullie inzet en de mooie producten die jullie hebben gemaakt. De communicatiebranche kan zich 
weer verheugen op heel wat nieuwe talenten. 

Gefeliciteerd met jullie resultaat en veel succes in jullie carrière! 
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Annemieke ter Borg

Op weg naar een communicatieprofessional
De opleiding Communicatie van de Hanzehogeschool Groningen presenteert met trots een selectie 
van de communicatieproducten die door afstudeerders gemaakt zijn in het CBSSX-experiement. In 
deze innovatiewerkplaats kader werken studenten in groepsverband aan hun afstudeeropdracht. 
De opdrachten waren enerzijds afkomstig van de partners verbonden aan de Digital Society Hub en 
EnTranCe en anderzijds aan het lectoraat Communication, Behaviour and the Sustainable Society.

Studenten krijgen hulp van elkaar en staan er niet alleen voor. Zo wordt het afstuderen minder een 
individuele bezigheid. 

Ook is er vanuit het lectoraat en de topic coaches extra ondersteuning aangeboden en zijn 
studenten via intervisiesessies begeleid door hun afstudeerbegeleider. 

Voor de coronacrisis zaten de afstudeerders fysiek ook bij elkaar. Dat is heel goed bevallen en 
werkt stimulerend. De laatste maanden zijn de sessies online doorgegaan en zagen studenten 
elkaar niet meer zo vaak op de innovatiewerkplaats. Toch hebben de meesten hun opdracht op tijd 
kunnen afronden en daar zijn we trots op.

Vier jaar lang studeerden deze studenten om junior communicatieprofessionals te worden.
Ze zijn begonnen met kleinere projecten, vaardigheidstrainingen en theorie in het eerste jaar, deden 
meer diepgaande ervaring op in hun tweede jaar en echte praktijkervaring tijdens hun stage in het 
werkveld.

Na de specialisatiefase in jaar 4 met de keuzemodules hebben ze nu hun bachelor niveau 
aangetoond door hun werk voor het CBBSX-experiment: een uitdagende integratie van real-world 
communicatieopdrachten, onderzoek en opleiding. Felicitaties aan de studenten en bedankt aan 
alle organisaties, onderzoekers en docenten die betrokken zijn geweest bij dit experiment!

 

Opleidingsmanager CommunicatieForeword

Deel 1

Op weg naar een 
communicatieprofessional

Over het belang van strategische 
partners in het HBO

CBSSX - een mooi experiment in 
een moeilijke tijd
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Om die oplossing te kunnen ontwerpen voeren de studenten een aantal deelonderzoeken uit: is dit 
inderdaad een communicatieprobleem? Met welke nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden? Wat zegt de literatuur over goede oplossingen voor dit vraagstuk? Zijn er inspirerende 
voorbeelden bij andere organisaties? En welke behoeften heeft de doelgroep zelf eigenlijk?

Op basis van die deelonderzoeken maken de studenten een eerste versie van hun website, film of 
poster. Die wordt getest op een proefpanel, en eventueel na aanpassing nogmaals getest. 
Uiteindelijk studeren de studenten af op hun beroepsproduct, met de deelonderzoeken en testen 
als onderbouwing daarvan. 

Ervaringen van studenten en opdrachtgevers met Ontwerpgericht onderzoeken
Afstuderen blijft voor studenten een fikse klus. Maar ontwerpgericht onderzoeken spreekt de 
meeste studenten meer aan dan 'traditioneel' onderzoek. En ook opdrachtgevers zijn blijer met een 
concreet product dan met de lijvige onderzoeksrapporten van weleer.

Dat zien we ook dit jaar in het afstudeerwerk: zowel op het gebied van duurzaamheid als op het 
gebied van andere maatschappelijke thema's (veiligheid) hebben de studenten mooi werk 
afgeleverd, dat hoog wordt gewaardeerd door de opdrachtgevers. 

Gezamenlijk afstuderen, met een moeilijkheid
In het CBSSX-experiment zijn de studenten in groepen aan het werk gegaan. Zo konden ze elkaar 
motiveren en ondersteunen. Aan onderzoek, de basis van een goed product, is aandacht besteed, 
onder ander door extra ondersteuning. 

Het is knap dat de studenten ondanks de beperkingen van de coronacrisis hun werk goed hebben 
afgerond. Want door die crisis moest alles opeens online: de bijeenkomsten met medestudenten en 
docenten, besprekingen met opdrachtgevers, gesprekken met experts, afnemen van interviews. 
Ook het testen van de eindproducten moest nu online gebeuren: niet ideaal, maar het moest. 

Professionals van de toekomst! 
De afstudeerders hebben, ondanks de forse tegenslag van de coronacrisis, een toegepast 
onderzoek uitgevoerd en door vertaald naar een praktische oplossing. Dat stemt positief! Met deze 
professionals zijn we klaar voor de toekomst. 

Pieter Hoogendoorn

CBSSX - Een mooi experiment in een moeilijke tijd

Ontwerpgericht onderzoek
Studenten van de opleiding Communicatie zijn getraind in Ontwerpgericht Onderzoek: onderzoek 
dat zich richt op het ontwerpen van een oplossing ('welk communicatie-product bereikt het beste 
de gestelde doelen?') en de invoering daarvan. 

Waar traditionele scripties eindigen met een lijst aanbevelingen, eindigt ontwerpgericht onderzoek 
met een uitgewerkte oplossing. In dit geval: een communicatie-product, zoals een website, een 
film, een social media format, een poster. 

Het verschil is zichtbaar in de volgende afbeelding. Traditioneel richten scripties zich op de blauwe 
blokken: probleemherkenning (wat is precies het communicatieprobleem?), diagnose (wat zijn de 
oorzaken van dit probleem) en soms evaluatie (welk effect hadden eerdere maatregelen?).  
Ontwerpgericht onderzoek legt daarentegen de nadruk op het ontwerpen: het maken van een 
oplossing en de invoering daarvan. Met andere woorden: het oplossen van een praktijkprobleem. 
Om die reden past ontwerpgericht onderzoek goed bij het hoger beroepsonderwijs. 

Docent Communicatie

1312



Dirk Jan (Dick) Visser

Over het belang van strategische partners 
in het hbo
Ongetwijfeld zult u in dit boekje het woord Corona of COVID-19 vele malen aantreffen. We 
ontkomen er nu eenmaal niet aan terug te kijken op afgelopen periode zonder de restricties te 
benoemen die deze pandemie op ons dagelijks bestaan en ons onderwijs had. Waar de kern van 
het CBSSX 2020 experiment zou moeten bestaan uit extra fysieke bijeenkomsten voor kennisdeling 
en het samenwerken aan onderzoek, werd fysiek al snel online en samenwerken beperkt tot het op 
zijn best wat delen van data en literatuur. Anderzijds leerde deze kenmerkende tijd vooral in dit 
experiment ook een aantal zeer positieve dingen. Wij mensen zijn flexibel en adapteren heel snel 
nieuwe technologie, nieuwe situaties en veranderende omstandigheden. Gegeven het lage 
percentage studenten dat niet binnen de nominale opleidingsduur afstudeert, kunnen we stellen 
dat betrokken docenten en studenten een dik compliment verdienen. Ondanks virale hindernissen 
zijn er fantastische onderzoeken uitgevoerd, uitstekende adviezen geschreven en in een aantal 
gevallen is er zelfs, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, op locatie en sets gefilmd met 
drones en gestabiliseerde camera’s. Chapeau voor jullie werk, chapeau voor de innovaties en 
bovenal chapeau voor jullie flexibiliteit en doorzettingsvermogen. 

Wat de crisis ons met nadruk ook leerde en bevestigde is het belang van strategische partners in 
het onderwijs. Toen ik drie jaar geleden aantrad als Bruggenhoofd voor de Digital Society Hub 
(Innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool) kon ik niet bevroeden hoe we in heel korte tijd naar 
een situatie zouden groeien waarin wij als school samen met strategische partners uit het werkveld 
en de lectoraten projecten en onderzoek zouden initiëren en uitvoeren. De innovatiewerkplaatsen 
als EnTranCe en DSH binden enerzijds de partners, maar zijn anderzijds het gebaande pad richting 
onderzoek en onderwijs. Juist in de afgelopen tijd bleek hoe waardevol die verbinding is. Onder-
zoeksvragen die door de fysieke beperkingen niet uitgevoerd konden worden, werden omgevormd 
tot input om straks in betere tijden toch tot uitvoer te komen. Onderzoek als continuüm met 
partners en lectoraten die met input van onze studenten innovatieve en lange termijn doelen 
verwezenlijken en daarmee vice versa ons onderwijs een kwaliteitsinjectie geven. 

Aan alle studenten die deelnamen aan dit experiment, geniet van dit moment en veel succes met 
vervolgstudies of de eerste stappen in het werkveld. Rest mij onze lector Wim Elving te bedanken 
voor zijn inspirerende rol in dit traject en bovenal voor zijn niet aflatende kwaliteit om van blokkades 
en problemen kansen en oplossingen te maken. En tot slot, Lumi Stoica. Zonder jouw tomeloze 
inzet en wil om er voor deze studenten het beste van te maken, was dit experiment waarschijnlijk 
nooit geboren. Bescheidenheid siert je, maar is hier zeker niet op zijn plaats: all credits to you!
 

 

Hogeschooldocent Visuele Communicatie / 
Bruggenhoofd Digital Society Hub

Het CBSSX-project was dit jaar een echte corona-achtbaan met 
heuse loopings en kurkentrekkers waarbij de peergroepen en de 
(topic) coaches de gordels waren om te blijven zitten. Supertrots 
op de studenten.

Liesbeth 
Mingardo 

CBSSX 
afstudeerbegeleider 

Doordat studenten deelnemen aan CBSSX en een 
afstudeeropdracht uitvoeren in een groter project, zie je dat de 
student en de opdrachtgever samen groeien. Daarnaast dragen 
de resultaten uit het afstuderen bij aan de kennis die wordt 
verzameld op een bepaald thema. Deze komt beschikbaar voor 
de maatschappij. Het is een win-win-win constructie.

Ellen 
van Hegelsom

Projectleider 
Digital Society Hub

Communicatie is van essentieel belang voor de versnelling van 
de energietransitie! Om die reden besloten een aantal 
medewerkers vanuit de IWP EnTranCe, het lectoraat CBSS, de 
bachelors Communication en International Communication en 
de Master International Communication (SCMI) om een 
samenwerking met elkaar aan te gaan.

Een inspirerende samenwerking zo bleek, die resulteerde in 
mooie projecten, maar vooral prachtige digitale en analoge 
publicaties, waarmee studenten, collega’s, stakeholders, 
partners en andere belangstellenden meegenomen werden in 
de wereld van de energietransitie.

Ans 
Assies-Kroon
Program manager 

IWP EnTranCe and 
Master Energy for 

Society 

Jacqueline 
Joosse

Coordinator IWP 
EnTranCe

Studenten leren en werken samen met opdrachtgevers aan 
diverse opdrachten uit het werkveld, hierdoor zijn ze beter 
voorbereid op hun eerste baan na hun studie.

Roland 
Hiemstra

Programmadirecteur 
Digital Society Hub

Docenten

Partners
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The 17 Sustainable 
Development Goals

In 2015 kwamen wereldleiders tot een akkoord 
over 17 doelen voor een betere wereld in 2030. 
De doelen hebben de kracht in zich om een 
einde te maken aan armoede en ongelijkheid en 
een halt toe te roepen aan de 
klimaatverandering. Geleid door de doelen, is 
het nu aan ons, overheden, het bedrijfsleven, de 
burgermaatschappij en  het algemene publiek 
om te bouwen aan een betere toekomst voor 
iedereen. 

- globalgoals.org

Foreword

Deel 2

The 17 Sustainable 
Development Goals

Studenten in de spotlight

Behind the scenes
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Groningen, Nederland

Prins Claus Conservatorium

Annerieke Meijers

�

�

Oplossing

Ik ontwikkelde een nieuw format 
voor het Prins Claus 
Conservatorium (Groningen) 
waarmee masterstudenten 
Classical Music hun online 
pro�lering kunnen verbeteren, om 
zo hun kans op werk te 
vergroten.

Het online communicatieplan 
heet How to Stand Out from the 
Crowd by Optimizing Your Online 
Presence. Het document bevat 
adviezen voor het optimaliseren 
van websites en social media 
(Facebook, YouTube en 
Instagram) van klassieke musici 
voor conversie. 

De inhoud is gebaseerd op 
inzichten van het onderzoek wat 
ik voorafgaand aan het schrijven 
van het plan uitvoerde. De 
onderzoekinzichten zijn vertaald 
naar makkelijk implementeerbare 
adviezen voor klassieke musici 
via tips, voorbeelden, do’s en 
don’ts.

‘Don’t stop until you‘re proud.’
Quote:

Onderzoeksvraag

‘Op welke manier(en) 
kunnen studenten van de 
master Classical Music 
van het Prins Claus Con-
servatorium hun online 
profilering verbeteren om 
conversie (het aantal 
potentiële werkgevers 
dat contact zoekt) te 
verhogen?’ 

 

 

 3.Strategy 
 

 
 
If you want to reach a goal with your communication, like in this case increasing 
conversion, it’s important to have a strategy before you start writing your content.  
 
A communication strategy describes your goal and how you want to reach it; what 
you will communicate (the message), to whom (the target group), how (the concept), 
where (the channel) and when (the planning). 
 

Strategy step 1: Defining your communication goal 
 

 
 
The goal is to increase conversion (the 
amount of potential employers that 
contact the Master students of Classical 
Music). 
 
 
 
 

 

 

For

By Annerieke Meijers

STAND OUTHow to 

by optimizing your 
online presence

Online communication plan for classical musicans

FROM THE CROWD 

 
  

 

 

Strategy step 4: Selecting media channels 
 

 
 
The most important online communication 
channel to increase conversion rate is a 
website. Make sure you have one but 
most of all make sure it’s effective. I’ll go 
into this in chapter 4. 
 
Social media can be great for this purpose 
too. They can be used to direct traffic to 
your website. Social media content can 
also function as proof for the claims you 
make on your website. 

 

 
 
Which channels are the right ones for you mostly depends on your goal. I advise you 
to use a website, Facebook, Instagram and YouTube. These channels are effective 
for increasing conversion and also very important: your target group is active on 
these channels. 
 
Below are some general characteristics and advantages of these channels. 
 

Website 
A website is the centrepiece to your online presence. All your other communication 
will be designed to direct people to your website, as this is where the conversion will 
take place. Your website can answer all the questions potential customers, or in this 
case employers, have. It will be online 24/7, even when you aren’t. It’s a platform you 
can fully design as you wish, allowing you to brand yourself however you want. 
Having a website also gives you credibility. 
 

Facebook 
Facebook is the biggest social network, which means it will give you the widest 
reach. Advantage: users can share links in their posts, in contrast to Instagram where 
you can only add a link in your bio or, if you have over 10.000 followers, Stories. 
 

YouTube 
YouTube is the biggest search engine after Google, giving you a wide audience. 
YouTube is used for many different purposes, mostly to share content or information 
through video. Video is great for showcasing things that are better shown rather than 

Website          Facebook          YouTube

�
 I nstagram

 

 

 
 
Your Instagram page 
When people land on your Instagram profile, your bio is often the first thing they read. 
It should briefly introduce you and who you are as an artist. 
 
Example 
 

 
 

Don’t 
Don’t set your account to private, otherwise employers won’t be able to view 
your content unless they follow you. 
 
Do 
Switch your Instagram profile to a free business profile. Go to settings and 
click switch to business account. This offers extra features: more analytics 
(see chapter 6) and the option to add business information. 
 
Add your email address or phone number, so it’s easier for the target group to 
contact you! 

 
Do 
You can add a link to the bio of your profile. Here you can link to your website! 
 

Your Instagram content 
You can post photos and videos of you making music: practicing or performing. But it 
doesn’t have to be music only. You can share images of the places music takes you. 
For example: the halls you play at or cities you visited.  
 
Another idea is to answer questions or share knowledge. There is so much content 
possible. Get creative and make it look visually pleasing. 
 

Do 
Instagram offers different options for posting content: Posts, Stories, Highlights 
and IGTV (Instagram TV). Use these functions! 
 

�
 I nstagram

Your username

Your name

Classical musician
Musician

Italian
Groningen, the Netherlands
My website:

Your pro�le 
picture

Link to your website

X posts X followers X following

Send email
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Nederland

Politie Noord-Nederland  

Chiara van den Berg

�

�

Oplossing

De onderzoeksvraag en 
oplossing voor deze opdracht, 
uitgevoerd voor Politie 
Noord-Nederland, zijn helaas 
vertrouwelijk.

‘Al van jongs af aan droom ik 
van een baan bij de politie.’

Quote:

Onderzoeksvraag

‘De onderzoeksvraag en
oplossing voor deze 
opdracht, uitgevoerd 
voor Politie 
Noord-Nederland, zijn 
helaas vertrouwelijk.’

 

Ik ben laatstejaars 
communicatiestudente. Nou 
laatstejaars, waarschijnlijk als u dit 
leest ben ik in plaats van 
communicatiestudente een 
‘communicatie professional’ zoals 
ze dat noemen op de 
Hanzehogeschool.

Al vanaf het eerste jaar vroeg ik me 
af wat dat inhield: ‘communicatie 
professional’. Waar was je dan 
precies een professional in? Teksten 
schrijven? Content maken? Of 
alles? Gedurende de studie werd 
het voor mij steeds meer duidelijk, je 
merkte vanzelf waar je krachten 
liggen. Zo kwam ik erachter dat mijn 
kracht vooral ligt bij het creatief 
denkproces, ik heb mij in de eerste 
twee jaren van de studie meer 
verdiept in het maken van online 
content zoals video’s, posters en 
campagnes. Ik ben goed in originele 
ideeën bedenken en ik vind het ook 

heel leuk om deze ook echt uit te 
werken. Ik vind het vooral leuk om 
een visueel verhaal te creëren. Niet 
dat ik het schrijven van teksten niet 
leuk vind, maar ik merk dat ik veel 
meer voldoening haal uit het editen 
van video’s of het maken van een 
poster maken met Photoshop. 
Al van jongs af aan droom ik van 
een baan bij de politie. Ik ben vrij 
praktisch ingesteld en het liefste 
wilde ik de hele dag op straat aan 
het werk in mijn politie-uniform. Ik 
had nooit echt gedacht dat ik deze 
passie voor de politie kon 
combineren met mijn eigen studie, 
maar in het vierde jaar heb ik twee 
�lms ontwikkeld in opdracht van de 
Politie Noord-Nederland. Door deze 
twee opdrachten ben ik nog 
enthousiaster geworden over het 
communicatievak. De �lms zijn 
vertrouwelijk waardoor ik niet veel 
details kan vertellen. Wat ik u wel 
kan vertellen is dat ik aan beiden 
opdrachten met vol enthousiasme 
heb gewerkt. 

Ik merk dat ik veel voldoening haal 
uit het oplossen van de 
communicatievraagstukken van de 
politie omdat die vragen er echt toe 
doen in de maatschappij. 
Het was leuk om te zien dat mijn 
opdrachtgevers mijn mening en 
frisse kijk op het vraagstuk kon 
waarderen. Ik ben een persoon die 
voor de harde en directe aanpak 
kiest en dat past prima binnen de 
politieorganisatie. 

‘Ik had nooit echt 
gedacht dat ik deze 
passie voor de 
politie kon 
combineren met 
mijn eigen studie.’
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Nederland

Innovatiehuis
Politie Noord-Nederland  

Inge Wubs

�

�

Oplossing

De onderzoeksvraag en 
oplossing voor deze opdracht, 
uitgevoerd voor Politie 
Noord-Nederland, zijn helaas 
vertrouwelijk.

‘Innovatie is de sleutel 
voor de toekomst.’

Quote:

Onderzoeksvraag

‘De onderzoeksvraag en
oplossing voor deze 
opdracht, uitgevoerd 
voor Politie 
Noord-Nederland, zijn 
helaas vertrouwelijk.’
 

 

Mijn onderzoek heb ik uitgevoerd bij 
het Innovatiehuis Politie 
Noord-Nederland (ook wel Het Huis 
genoemd). Zij houden zich als 
aparte tak van de politieorganisatie 
bezig met ontwikkelingen, welke het 
politiewerk effectiever organiseren 
en waarbij er verbindingen worden 
gelegd met de samenleving. 

Inmiddels bestaat Het Huis 3 jaar, 
waarin zij een enorme groei hebben 
doorgemaakt. Deze groei komt door 
de passie en gedrevenheid binnen 
de organisatie. Iedereen binnen Het 
Huis ziet de essentie van innovatie; 
het belang voor de toekomst.

De afgelopen 3 jaren is er weinig 
prioriteit gegeven aan 
communicatie; “eerst de doos 
vullen, daarna de inhoud laten zien.” 
Mijn afstudeeropdracht was daarom 
gebaseerd op het ontwikkelen van 
een promotievideo, zodat de 
omgeving kennis kon maken met 
innovatie en het Innovatiehuis. Wie 
is Het Huis en wat doen ze? 

Wat houdt innovatie in en waarom is 
dit zo belangrijk? 

Het ontwikkelen van de video ging 
gepaard met brainstormsessies, het 
ontwerpen van een juiste verhaallijn 
en bedenken van de juiste 
boodschap. Dat laatste was snel 
duidelijk. De video moest de 
essentie van innovatie en Het Huis 
laten zien, verpakt in een mooi en 
krachtig jasje. Dat krachtige werd 
bereikt door de passie vanuit Het 
Huis en de energie vanuit de 
politieorganisatie. Dit aangevuld met 
goede shots d.m.v. dronebeelden, 
lichteffecten, een mooie edit en de 
video was compleet.

Het ontwikkelproces van de video is 
afgesloten. Echter is dit nog maar 
het begin. Innovatie is de sleutel 
voor de toekomst. Zo ook het 
Innovatiehuis.

‘Innovatie is de 
sleutel voor de 
toekomst. Zo ook 
het Innovatiehuis.’
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Groningen, Nederland

Atma Asia Travel 

Jia Jun Lee

�

�

Oplossing

Mijn naam is Jia Jun Lee. De 
meeste mensen kennen mij als 
Jay Jay of JJ, ik kom uit 
Groningen en hierboven zien jullie 
mijn favoriete quote van het 
afgelopen half jaar. De reden 
lezen jullie hier straks verder.

Het afgelopen half jaar heb ik een 
afstudeeronderzoek gedaan bij 
Atma Asia Travel. Atma Asia is 
een reisorganisatie die reizen op 
maat samenstelt. Al jarenlang 
zorgen ze ervoor dat klanten hun 
eigen droomreis door Azië 
kunnen maken. Tegenwoordig 
gaan steeds meer dingen online 
en dat is nou net wat ze bij Atma 
Asia niet genoeg tijd voor hebben 
om zich in te verdiepen. Als 
onderdeel van het WOO-project 
waarin MKB-ondernemers met 
hun digitale vragen gekoppeld 
worden aan studenten, hebben 
ze mij gevraagd om een social 
mediaplan op te stellen dat 
ervoor moet zorgen dat de online 
naamsbekendheid gaat stijgen. In 
het social mediaplan is het 
belangrijk dat er voorbeelden 
naar voren komen van 
verschillende soorten berichten 
die ze makkelijk kunnen 
overnemen en zelf kunnen 
posten. Rechts staan een aantal 
voorbeelden.

‘Reizen zoals jij dat wilt. Een 
verre reis is een reis die voor 
elke reiziger weer anders is.’ 

Quote:

Onderzoeksvraag

‘Een social mediaplan 
opstellen dat ervoor moet 
zorgen dat de online 
naamsbekendheid gaat 
stijgen.’ 
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Groningen, Nederland

Innovatiehuis
Politie Noord-Nederland  

Mart Verstraete

�

�

Oplossing

Ik heb een �lm gemaakt over de 
innovatie van een 
verkenningsrobot door het 
Innovatiehuis Politie 
Noord-Nederland. De 
verkenningsrobot is een platte, 
3D-geprinte robot die bedoeld is 
om de politiemedewerkers in de 
basispolitiezorg te ondersteunen 
in hun werkzaamheden. De �lm 
dient voor veel 
politiemedewerkers als eerste 
kennismaking met deze 
innovatie.

In de �lm wordt in een 
laboratoriumsetting een aantal 
praktijksituaties getest waar de 
verkenningsrobot bij ingezet zou 
kunnen worden. Deze situaties 
bestaan uit het vinden van 
bewijsstukken zoals een 
kogelhuls of het verkennen van 
ruimtes waar bijvoorbeeld 
boobytraps geplaatst zijn. De 
robot waarschuwt de 
medewerkers vervolgens om 
verdere stappen te ondernemen. 
In de �lm worden praktijksituaties 
gesimuleerd en wordt de 
behendigheid van de robot 
getest in een parcours. Wanneer 
de robot in het eindshot van 
grote hoogte valt en doorrijdt, is 
de ‘innovatie geslaagd’ en klaar 
voor gebruik in de praktijk.

‘Ik houd niet zo van quotes.’
Quote:

Onderzoeksvraag

‘Op welke manier kan film 
ingezet worden om de 
kennis over een door 
studenten ontwikkelde 
verkenningsrobot te 
vergroten onder de 
medewerkers van de 
landelijke basispolitiezorg?’ 
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Groningen, Nederland

OV-bureau Assen 

Merlyn ten Broeke

�

�

Oplossing

“Duurzaam reizen met de bus, 
net zo gemakkelijk!” Ik heb een 
campagneplan gecreëerd, met 
daarin verschillende acties en 
voorbeelden van content om de 
doelgroep op een laagdrempelige 
manier kennis te laten maken met 
de duurzame bus. 

Alle uitingen van de campagne 
voldoen aan de 
communicatierichtlijnen, wensen 
en behoeften van de speci�eke 
doelgroep en worden ingezet om 
gedragsverandering onder de 
doelgroep in gang te zetten.

‘Optimism is a strategy for 
making a better future.’

Quote:

Onderzoeksvraag

‘Wat zijn de ontwerpeisen 
voor het ontwikkelen van 
een plan voor een 
activerende campagne om 
de doelgroep bewust te 
maken van duurzame 
bussen en hen aan te 
moedigen vaker met de bus 
te reizen?’ 
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Groningen, Nederland

Werkplaats Online Ondernemen
Groningen 

Michiel van Hemel

�

�

Oplossing

De belangrijkste uitkomst voor 
zowel WOO als de online 
marketing van ondernemers zelf 
is: zend niet alleen informatie, 
maar luister naar je doelgroep en 
de wensen van je doelgroep. In 
de contentstrategie komt onder 
andere naar voren welke 
online-marketingonderwerpen 
terug moeten komen in de 
e-learningomgeving, hoe deze 
ingedeeld moet worden en op 
welke platformen en met welke 
boodschap de 
e-learningomgeving het beste 
gecommuniceerd kan worden 
naar de mkb-ondernemers. Ik 
ben de mkb-ondernemers en 
online-marketingexperts die 
hebben geholpen erg dankbaar, 
omdat ik deze contentstrategie 
zonder hen niet had kunnen 
maken.

‘Stay hungry, stay foolish.’
- Steve Jobs

Quote:

Onderzoeksvraag

‘Waar moet de 
contentstrategie aan 
voldoen om ervoor te 
zorgen dat WOO een 
e-learningomgeving kan 
ontwikkelen die Groninger 
mkb-ondernemers willen 
gebruiken zodat hun online 
marketingkennis vergroot 
wordt?’ 
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Groningen, Nederland

Innovatiehuis 
Politie Noord-Nederland

Myrthe van der Heide

�

�

Oplossing

Aangezien er al ontzettend veel 
documenten zijn waar 
politiemedewerkers dagelijks 
mee te maken krijgen, heb ik er 
samen met mijn opdrachtgever 
voor gekozen om een video te 
creëren die alle belangrijke 
factoren van deze functie in 
beeld brengt. Via beeld is het 
makkelijker om complexe 
informatie over te brengen en 
sneller inzichtelijk te maken voor 
de doelgroep. Omdat het 
coronavirus uiteindelijk uitbrak in 
de beginfase van het 
afstudeertraject, heb ik in overleg 
wat aanpassingen moeten 
maken. Uiteindelijk heb ik een 
storyboard gemaakt die met 
verschillende shots laat zien hoe 
de toekomstige video er uit zal 
gaan zien.

Voor de invulling van de video 
heb ik verschillende 
deelonderzoeken uitgevoerd en 
ook interviews afgenomen bij de 
doelgroep. Hieruit kwam duidelijk 
naar voren wat hun wensen en 
verwachtingen zijn van de video 
en wat zij graag in de video terug 
willen zien. Al deze verzamelde 
data is meegenomen in het 
ontwerp van het beroepsproduct. 
Ik mag de video gaan �lmen in de 
nabije toekomst, zodra de 
RIVM-richtlijnen dat toestaan. 

Onderzoeksvraag

‘Ik kreeg van mijn 
opdrachtgever de uitdaging 
om haar functie 
“Operationeel Expert WIJK” 
(O.E.W.), inzichtelijker te 
maken voor haar collega’s.’
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Groningen, Nederland

Werkplaats Online Ondernemen
Groningen

Roos Tuinenburg

�

�

Oplossing

Alleen ga je soms sneller, maar 
samen kom je verder. Zo denkt 
opdrachtgever Werkplaats Online 
Ondernemen Groningen er ook 
over. Dit is een initiatief van de 
Hanzehogeschool Groningen, het 
Noorderpoort en de 
Rijksuniversiteit Groningen in het 
kader van de Versnellingsagenda 
Digitalisering MKB van het 
Ministerie van Economische 
Zaken. WOO ondersteunt 
belangeloos lokale 
mkb-ondernemers in hun 
digitalisatieprocessen, door 
studenten en lokale ondernemers 
samen te laten werken. De 
organisatie dient als 
verbindingsfactor tussen de 
lokale ondernemer, studenten, 
experts en docenten. 

Hoe groter de naamsbekendheid 
wordt van de werkplaats, hoe 
meer ondernemers zij kunnen 
helpen met online ondernemen. 
Het communicatieplan geeft weer 
hoe WOO de komende tijd naar 
buiten treedt als organisatie. De 
WOO-factor (zie logo) is de rode 
draad bij communicatie-uitingen. 
Dit zal te zien zijn bij alle sociale 
mediakanalen, de website, 
mailingen, of�ine communicatie, 
het online portal en bij 
masterclasses.

Onderzoeksvraag

‘Op welke manier kan een 
communicatieplan ingezet 
worden om de 
naamsbekendheid van WOO 
te verhogen onder 
mkb-ondernemingen met 
minimaal twee tot maximaal 
50 werknemers in provincie 
Groningen?’
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Green Team Hanze UAS
The Netherlands
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The Netherlands

Prins Claus Conservatorium
The Netherlands
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The Netherlands
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Meet the Team

Annemieke ter Borg  Opleidingsmanager   
Annerieke Meijers Student   
Ans Assies-Kroon Programme manager   
Ansgar Little Student   
Antonia Hein  Topic coach                   HSD  
Cami Di Sisto Aguirre Student   
Chiara van den Berg Student   
Cor Schoonbeek Topic coach   
Danny Bolhuis Topic coach   
Dirk Jan Visser  HSD                                   Bruggenhoofd     Coordinator 
Ellen Hegelsom Project leader   
Frank Westerveld Student   
Inge Wubs Student   
Jacqueline Joosse Coordinator   
Jan Zapf Student   
Janine Brons Policy advisor                   Client  
Jens Huls Student-artist   
Jia Jun Lee Student   
Jildou de Boer Student   
Kaja Manthei Student-artist   
Ken Drozd Topic coach   
Kimley Vos Student   
Kristiyana Atanasova Student   
Kyryl Poliakov Student   
Lasse Christiansen Student   
Lena Müller Student   
Lennart Schütt Student   
Liesbeth Mingardo Supervisor                   Second examiner  
Linda Prins-Boddeus Support 
Lisanne Holwerda Communication 
Luminita Stoica Coordinator                   Topic coach               HSD Bruggenhoofd
Lynn Steeman Student 
  

Name Role 1 Role 2 Role 3 Role 4

Maaike Meindertsma Student-artist   
Marie Schneider Student   
Marije Bijma Support   
Marije Bosma Student   
Marloes Borgijink Topic coach   
Mart Verstraete Student   
Mart Wegman Supervisor                   Second examiner  
Martina Denegri  Student                   Project manager art expo  
Mathilde van Dijk CBSS researcher   
Merlyn ten Broeke Student   
Michiel van Hemel Student   
Mumbi Sachse Student                   Artist  
Myrthe van der Heide Student   
Nejla Karabulut Supervisor   
Paula Otten Student   
Pieter Hogendoorn Topic coach                   Supervisor     Second examiner 
Philip Ekwaro-Osire Student-artist   
Raisa Terveer Coordinator 
Ramon Donkelaar  Communicatie & support 
Ritva Laurila Programme manager   
Roland Hiemstra Programme manager    
Roos Tuinenburg Student   
Sebastiaan Tolsma Student   
Sip Sixma Topic coach                   Supervisor     Second examiner 
Susan Veldstra Topic coach   
Sybren Nijholt Student   
Tania Ouariachi CBSS researcher   Supervisor     Second examiner 
Teodora Voaides Topic coach   
Timothy Cullen Student   
Tjeerd Schat Topic coach   
Viktor Wendt Student   
Wim Elving Client                                    Second examiner     Professor 

Name Role 1 Role 2 Role 3 Role 4
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Foreword

Sustainability
In Art Expo

Sustainability in Art Expo 

What happens when passion and skill meet the challenges of our 
time? A unique art exhibition forged in the creative spaces of the 
Minerva Art Academy and at home. Five artists worked with 
Martina Denegri on bringing us into a much-needed contemplative 
state. They explored sustainability from five unique angles, offering 
us beautiful thought-provoking art pieces, and showing once again 
that life without art is impossible. 

Martina Denegri is an Italian-born second year International Communication honours 
student. She was the initiator of the Sustainability in Art Expo. She also acted as the 
project manager for the expo, recruiting and guiding the artists in the process, and 
connecting them to CBSSX 2020. 

‘I have loved art since I was young; I had the passion of an artist but the skills of a 
toddler. That is how the idea behind the art exhibition at CBSSX was born: I wanted to 
facilitate artists to express their creative potential in support of one of the most 
pressing issues of our time, sustainability.’

“Every human being is an artist, a freedom being, called to participate in 
transforming and reshaping the conditions, thinking and structures that shape 
and inform our lives.” – Joseph Beuys

Martina Denegri 
initiator of the Sustainability in Art Expo
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“Capitalism, in its current form, 
directly contributes to the 
destruction of our planet 
through wasteful products of 
convenience. 

Depicting two godlike beings 
that could also be interpreted 
as �gures holding American 
currency on a foundation of 
molten plastics, this work 
illustrates the societal 
dissonance between the 
usefulness of plastic as a 
material and the environmental 
harm plastic waste causes.’’

“Question 1: When will we �ll 
our blank paper with green?

Question 2: when will 
capitalism no longer be an 
enemy? 

Question 23: When will we 
stop making paintings like 
this? 

Question 23.1: When won’t it 
be necessary anymore to 
make paintings like this?

Question 23.2: When will we 
stop using toxic material to 
make something nice?”

Art piece:
Disposable 
Divinity

Art piece:
Question 23

Maaike 
Meindertsma

Phillip 
Ekwaro-Osire 

“Lately I have been very 
inspired by Sara Cwynar and 
her ‘Red Film’ exhibited in 
The Approach gallery in 
London. As she states, ‘I 
make it for you’, I got inspired 
to create ‘Watching the Sky 
Turn Pink’.  

The looping video highlights 
the beautiful – dreams and 
hope as a basic 
understanding of change. As 
this feeling of familiarity turns 
into responsibility, ‘for what 
do we live, but to make sport 
for our neighbours and laugh 
at them in our turn?’ 
Sustainable practice is both 
real and imaginary.’’

“We as humans have a hard 
time putting everything in scale, 
we have a hard time 
understanding how bad climate 
change is, and how fast it is 
progressing.

In my artwork I want to show 
that mentality, by creating a 
limited space in which plants 
are able to grow; this space 
however looks like it is 
never-ending. This is presenting 
the inability to process the 
devastation that has already 
taken place, showing the 
viewpoint of people that 
everything looks like it’s �ne.’’

“We each have the 
responsibility to change our 
behaviour, to become more 
environmentally conscious and 
to help this earth recover 
again. My question is, why are 
we trying to only change our 
behaviour if we can help foster 
sustainable behaviour through 
educating children? 

Milihoi! A journey to a greener 
Kingdom was inspired by this 
thought. Children can learn in 
a playful manner and become 
curious to what is happening 
around them.’’

Art piece:
Watching 
the Sky 
Turn Pink

Watching the Sky Turn 
Pink

Grasslands no. 1

Art piece: 
Grasslands 
no. 1

Art piece:
Milihoi! A 
journey to a 
greener 
Kingdom

Milihoi! A journey to a 
greener Kingdom

Jens 
Huls 

Kaja 
Manthei 

Mumbi
Sachse



TRANSFORMING 
CBSSX 2020

Dutch/Nederlands
THE FUTURE

Instituut voor Communicatie, Media en IT


