
CREATIEVE SESSIE ONLINE ONDERNEMEN
De creatieve sessies helpen binnen no 
time nieuwe kansen te ontdekken voor 
online ondernemen. Uw organisatie komt, 
onder begeleiding van professionals 
samen met studenten, tot nieuwe ideeën 
en haalbare oplossingen. Na de 3 uur 
durende (online op dit moment) sessie 
kent u de mogelijkheden van bijv. online 
marketing, zowel online als fysiek werken, 
online verkoop of de inzet van data die 
passen bij uw organisatie.
Meer weten of aanmelden? Bekijk de 
achterkant van de flyer of onze website: 
han.nl/dwan

VOOR WIE?
DWAN voert de sessie individueel en in 
groepsverband uit. Dit kost de organisatie: 
tijdsinvestering. Na de sessie ontvangt u 
de oplossingsrichtingen en bespreken we 
mogelijke vervolgstappen.

Kleine ondernemers regio Gelderland
Voor 10 ondernemers bieden wij een 
individuele creatieve sessie online aan. Uw 
organisatie bestaat uit 2 tot 50 FTE 
personeel.

Brancheverenigingen regio Gelderland
Speciaal voor brancheverenigingen 
bieden we de creatieve sessie online aan 
voor meerdere ondernemers tegelijk. De 
organisatie heeft 2 tot 50 FTE.

Is uw organisatie getroffen door de 
maatregelen van Corona waardoor u 
anders moet gaan werken? Speciaal voor 
de mkb'er met 2 tot 50 FTE biedt DWAN in 
deze tijd creatieve sessies aan waardoor 
online ondernemen voor u mogelijk 
wordt. Wat houdt dit in?

HOE KAN IK
ONLINE 
ONDERNEMEN?

DIGITALE WERKPLAATS ARNHEM NIJMEGEN

http://www.han.nl/dwan


AANPAK SESSIE
De creatieve sessie is een 3 uur durende 
online sessie die bestaat uit een 
divergerende en convergerende fase.

Divergeren
Deelnemers denken ten eerste, 
gestimuleerd door creatieve oefeningen, 
na over het probleem/de situatie en 
vervolgens bedenken zij zoveel mogelijk 
ideeën die al dan niet realiseerbaar zijn.

Convergeren
Tijdens de convergerende fase worden de 
ideeën gestructureerd op 
realiseerbaarheid met behulp van de 
erkende methodiek COCD-box: Centrum 
voor de Ontwikkeling van het Creatief 
Denken.

VOORWAARDEN
Voorwaarde voor de creatieve sessie is dat 
deelnemers uit diverse segmenten van 
zowel de opdrachtgever als, waar 
mogelijk, de klant deelnemen. Daarnaast 
nemen DWAN-studenten deel.

HET RESULTAAT
Na de sessie ontvangt u de 
oplossingsrichtingen en worden eventuele 
vervolgstappen in kaart gebracht.

VOORDELEN
, in no time bevinden deelnemers zich in 

optimaal enthousiaste sfeer waardoor 
creativiteit/probleemoplossend 
vermogen vergroot wordt;

, deze stimulans zorgt ervoor dat in 
beperkte tijd innovatieve ideeën 
bedacht worden;

, de ideëen vormen een frisse, nieuwe 
kijk en vormen de basis voor 
vervolgstappen;

, de student wordt opgeleid om 
oplossingen/concepten te bedenken 
die vernieuwend en creatief zijn;

, eigenaarschap wordt verhoogd door 
het betrekken van de diverse 
segmenten binnen/buiten de 
organisatie.

AANMELDEN/VRAGEN?
Meld u aan of vraag een vrijblijvende intake 
aan via onze website: han.nl/dwan. Vragen? 
Mail ons: DWAN@han.nl
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