Ingevulde Opdrachten voor IWP Gebiedscoöperatie ZO Groningen
najaar 2019, versie 22 november 2019
Periode 2e jaar studenten: van oktober 2019 t/m mei 2020. Presentaties: 14 mei 2020
Studenten komen onder begeleiding van coach van de Hanzehogeschool en werkplaatsmanager
2-wekelijks op donderdagochtend naar de innovatiewerkplaats aan de Cereslaan 2 in Veendam.
Periode 4e jaar studenten: van oktober 2019 t/m mei 2020. Begeleiding / afstemming in overleg.
Door de link achter de vacature te volgen kom je op een uitgebreide beschrijving die is
gepubliceerd op www.workcept.nl.
1) Art 7, kunstwerken langs de A7, juridische vraagstukken: https://workcept.nl/vacature/art-7iconische-beelden-langs-de-a7/
a) 5 studenten Rechten (2e jaar) in beeld brengen juridische aspecten voor het plaatsen van
de kunstwerken – aansprakelijkheid, contracten, onderhoud. Looptijd van september
2019 t/m mei 2019; 14 mei 2019 presentatie van de resultaten.
b) 2 studenten Rechten (4e jaar, afstuderen) in beeld brengen juridische aspecten voor het
plaatsen van de kunstwerken – ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, plaatselijke
verordeningen.
2) Natuurbegraafplaats Westerwolde: https://workcept.nl/vacature/natuurbegraafplaatswesterwolde/
a) 5 studenten bedrijfskunde MER (4e jaar, afstuderen Bedrijfskunde MER action lab),
onderzoek naar haalbaarheid van een natuurbegraafplaats in Westerwolde. Stakeholders:
Natuurmonumenten, gemeente Westerwolde, diverse begraafplaatsen in NL,
3) Koplopers brede welvaart – in beeld brengen impact op de circulaire economie
https://workcept.nl/vacature/in-beeld-brengen-impact-op-de-circulaire-economie/
a) 10 studenten Rechten (2e jaar, 2 groepen van 5) doen onderzoek naar welke wetgeving,
handhavingsmaatregelen van toepassing zijn en welke consequenties er zijn voor
bedrijven als zij wel of niet anticiperen op de monitor brede welvaart. De studenten
hebben hierover contact met de Omgevingsdienst Groningen.
4) Onderzoek naar netwerk technische bedrijven / keuze van VMBO leerlingen voor techniek
https://workcept.nl/vacature/onderzoek-netwerk-toptechniek-in-bedrijf-2/
a) 2 studenten FEM (2e jaar) doen onderzoek naar waarom VMBO-leerlingen in Zuid- en
Oost Groningen minder vaak voor een technische richting kiezen. Hier is contact met het
Dollard college Winschoten en het Ubbo Emmius in Stadskanaal. Ze zijn mee geweest
naar Careerday Noord.
b) 2 studenten FEM (2e jaar) doen onderzoek naar of de Loopbaan oriëntatie voor VMBO
leerlingen wel een goed beeld geeft van technische beroepen. Hier is contact met het
Dollard college Winschoten. Zij helpen mee met het organiseren van een dag voor VMBO
leerlingen waarbij oud Dollard-leerlingen en ouders vertellen over hun loopbaan/ beroep.
5) Marketing Debru Ter Apel: https://workcept.nl/vacature/marktpositie-firma-debru-ter-apel/
a) 3 studenten HBO Rechten / SJD (2e jaar) doen onderzoek naar het businessmodel van de
‘worst case’ concurrent zodat Debru daarop haar visie kan schrijven.

6) CO2 pricing bio boerderij Onstwedde: https://workcept.nl/vacature/co2-pricing-bio-boerderijlandleven/
a) 3 studenten Bedrijfskunde MER action lab (4e jaar, afstuderen Bedrijfskunde MER action
lab) gaan de CO2 footprint van de bio boerderij koppelen aan de producten die de bio
boerderij levert.
7) Brandstofcellen fabriek https://workcept.nl/vacature/brandstofcellen-fabriek/ Stakeholder:
Holthausen groep
a) 5 studenten HBO Rechten / SJD (2e jaar) doen onderzoek naar de juridische
consequenties van het ombouwen van een elektrische auto (Tesla) naar een
waterstofauto (Hesla).
b) 2 studenten FEM (2e jaar) doen onderzoek naar de haalbaarheid en schaalbaarheid van
de introductie van een waterstofketel voor de particuliere markt. Stakeholders: Technisch
expert Jansen Uithuizen, Remeha, Nefit, zij hebben proefopstellingen staan.
8) Kansen op de Deense markt voor toeristische ondernemers uit Westerwolde
https://workcept.nl/vacature/zijn-er-kansen-in-denemarken-voor-westerwolde/
a) 1 student Bedrijfskunde MER (4e jaar, afstuderen) doet onderzoek naar de kansen in
Denemarken voor toeristische ondernemers in Westerwolde. Stakeholder: Stichting
promotie Westerwolde
9) Opstellen MJP stichting Artphy https://workcept.nl/vacature/opstellen-meerjarenplan-artphy/
a) 2 studenten FEM (2e jaar) gaan helpen bij het opstellen van een MJP
10) Marketing gebiedsagenda GC ZOG https://workcept.nl/vacature/marketingplan-gebiedsagendazuid-oost-groningen/
11) Samenstellen gebiedsagenda GC ZOG https://workcept.nl/vacature/samenstellen-gebiedsagendazuid-oost-groningen/
a) 5 studenten (4e jaar) bedrijfskunde MER (4e jaar, afstuderen Bedrijfskunde MER action
lab) doen onderzoek naar de interne organisatie van de gebiedscoöperatie Zuid Oost
Groningen. Uit deze opdracht rollen meerdere vervolgopdrachten voor andere groepen.
12) Organiseren duurzame mobiliteitsdag https://workcept.nl/vacature/hulp-bij-organiserenduurzame-mobiliteitsdag/
a) 2 studenten FEM (2e jaar) doen onderzoek naar hoe het bij autobedrijven in Veendam /
Winschoten staat met de verkoop van elektrische auto’s. Zij gaan het Dollard college
automotive helpen met het organiseren van een duurzame mobiliteitsdag. Stakeholders:
de Anwb en www.easydriving.eu
13) Stadskanaal, onderzoek naar impact recreatieve sector https://workcept.nl/vacature/onderzoeknaar-de-impact-van-de-recreatieve-sector/
a) 2 studenten FEM (2e jaar) doen onderzoek naar hoe groot het economische aandeel is
van de van de toerist in de regio Stadskanaal. Stakeholder: gemeente Stadskanaal
14) Ontwikkeling centrum Veendam
a) 2 studenten FEM (3e jaar) doen onderzoek naar een ‘minder statistische analyse en
interpretatie van onderzoeksgegevens naar koopstromen etc. in het centrum van
Veendam in relatie tot andere winkelcentra’ en ondersteuning van de uitwerking van een
van de toekomstscenario’s voor het centrum van Veendam, oprichten cooperatieve
vereniging. Stakeholders: Ab Meijerman, Gert Brouwer, gemeente Veendam
15) Onderzoek naar een duurzaam verdienmodel voor kringloopwinkel Scheemda
https://workcept.nl/vacature/onderzoek-naar-een-duurzaam-verdienmodel-voor-kringloopwinkel/
a) 2 studenten FEM (2e jaar) doen onderzoek naar duurzaam verdienmodel voor de
kringloopwinkel
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16) Marketing Reclycar Albert de Boer Stadskanaal – OPEN: https://workcept.nl/vacature/socialmedia-beleid-gestalte-geven-qua-invulling-en-agenda/
17) Onderzoek naar veenkoloniale landbouwgewassen – OPEN
https://workcept.nl/vacature/onderzoek-naar-veenkoloniale-landbouwgewassen/
18) Hulp bij organiseren techniek tastbaar ZO Groningen – OPEN https://workcept.nl/vacature/hulpbij-organiseren-techniek-tastbaar-in-zuid-oost-groningen/
19) Onderzoek monitor bewonersinitiatieven Veenkoloniën – OPEN
https://workcept.nl/vacature/marketing-gasterij-smeerling/
20) Marketing Gasterij Natuurlijk Smeerling – OPEN: https://workcept.nl/vacature/marketing-gasterijsmeerling/
21) MJP maaiboot Van der Flier groep – OPEN
22) onderzoek naar Oldambster boerderijen die te koop staan in de gemeente Oldambt – OPEN
23) onderzoek naar ruïnes in de gemeente Oldambt - OPEN
24) Sealteq: De toepassing van een innovatief type brandwerendheidsmateriaal voor tunnels
onderzoeken. Deze nieuwe methode om het materiaal aan te brengen is zeer innovatief te
noemen, namelijk via robots. De huidige werkwijze is dat de brandwerendheidsmateriaal in de
vorm van platen met de hand / menskracht worden aangebracht. Dit is een tijdrovende en zware
methode. Door dit te robotiseren kan een enorme besparing worden behaald. De nieuwe
methode is echter nog niet beproeft. Daar is onderzoek voor nodig. Het materiaal en de methode
zijn revolutionair te noemen.
25)
Er is al veel op papier bij HempFlax over het kwaliteitssysteem, maar het moet één geheel
worden. Het liefst zou de opdrachtgever stroomschema’s hebben die op alle fronten en niveaus
doorklikbaar zijn, waarin van alle certificaten de procedures, werkinstructies, stroomschema’s, labels,
bevoegdheden en noem maar op te vinden zijn. Geen 5 handboeken, maar 1 handboek: een groot
deel van de procedures is namelijk voor meerdere certificeringen toepasbaar en op die manier kunnen
we in de toekomst audits in veel gevallen voor meerdere certificeringen tegelijk uitvoeren en hoeven
procedures voortaan niet meer op 5 plekken, maar op 1 plek gezocht / aangepast te worden. Een
stagiair die HempFlax kan helpen het kwaliteitssysteem tot een integraal systeem om te toveren. We
hebben certificeringen voor ISO9001, SKAL, ISCC en zo is er nog een aantal zaken die nauw met
kwaliteitszorg verbonden zijn (denk aan vergunningen, klachtenafhandeling,
leveranciersbeoordelingen, etc). Daarnaast hebben we de ambitie om (achtereenvolgens) ook HACCP,
ISO22000 en GMP+ gecertificeerd te worden. Een student bedrijfskunde of food & business met
affiniteit voor ict of een ict student met affiniteit voor kwaliteitszorg zouden wellicht goed passen.

Beschikbaar vanaf 3 februari 2020:
1 student bedrijfseconomie (4e jaar, afstudeerder), moet een bedrijfseconomisch onderzoek
doen. Voorbeelden van onderwerpen zijn: kostprijsberekening, risicomanagement,
informatievoorziening, procesoptimalisatie. Duur: 20 weken

Planning: IWP International business program: opdrachten welkom!
Periode: start IFC in week 2/3 2020 t/m 17 april. Week 2,3: meet & greet. 1e week februari 2020
werkmiddag met IFC en IBS. Studenten komen onder begeleiding van coach van de
Hanzehogeschool en werkplaatsmanager wekelijks op donderdagmiddag naar de
innovatiewerkplaats aan de Cereslaan 2 in Veendam.
IFC International Finance & control studenten (engelstalig)
Totaal 10 studenten (5 voor Westerkwartier, 5 voor ZO Groningen). De studenten gaan werken
aan mapping van vragen bij de bedrijven die leven op het vlak van international business.

Studenten moeten vanuit theoretisch kader komen tot een vragenlijst die internationale potentie
van een organisatie in kaart kan brengen. Deze vragenlijst moet niet enkel financieel gericht zijn.
Onderwerpen voor de vragenlijst: Finance, Taks, Control, Hrm, Marketing, Law
Iedere groep studenten pakt 1 hoofdonderwerp en schrijft er een theoretisch kader over. Doel is
het komen tot vragen voor in de vragenlijst. Deze lijst moet leiden tot en inventarisatie van zaken
binnen een organisatie waarin deze organisatie zich kan ontwikkelen richting international
business. In de vragenlijst ook ruimte opnemen voor: Welke overige vragen bestaan er nog meer
binnen het bedrijf?
IBS International Business School studenten (engelstalig):
5 groepen op 1 opdracht: wedstrijd om beste advies.
Kick off vanuit IWP 17 mei 2020, bedrijfsbezoek, briefing voor alle groepen
….? juni 2020: minisymposium met Dieterich Bakker, Willem Foorthuis in Van der Valk Zuidbroek

