
TRANSITIEVRAAGSTUK
In uw organisatie speelt een transitie- 
vraagstuk, maar hoe gaat u hiermee aan 
de slag? Laat het Centrum Meervoudige 
Waardecreatie (CMW) u hierbij onder- 
steunen met praktijkgericht onderzoek.

TOEPASBARE OPLOSSINGEN
Wij opereren in een groot netwerk en 
beschikken over expertise op het gebied 
van duurzame transitie, circulaire eco- 
nomie en innovatie. Hiermee leveren wij u 
direct toepasbare kennis en oplossingen 
om te bouwen aan duurzame innovatie in 
uw organisatie, keten of ecosysteem.

MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING
Uniek is de grote hoeveelheid disciplines 
waaruit wij kunnen putten. Dit zijn zowel 
studenten als professionals uit het 
economische, technische en sociale 
domein.

ONDERZOEK OP MAAT
Op basis van uw vraagstuk maken wij een 
projectvoorstel. Wij werven een student 
die onder professionele begeleiding 
gedurende 20 weken voor u onderzoek 
doet en u voorziet van een advies op maat.

EXPERTISE
Naast de frisse blik van een young 
professional en de inhoudelijke bege- 
leiding van de expert, heeft u toegang tot 
een breed netwerk met interessante 
partners.

U wilt met uw organisatie doelgericht en 
met impact bijdragen aan een toekomst- 
bestendige samenleving. Wij helpen u 
met praktijkgericht onderzoek in samen- 
werking met experts en studenten.

AAN DE SLAG MET 
IMPACTVOLLE 
TRANSITIE?

CENTRUM MEERVOUDIGE WAARDECREATIE



WERKWIJZE
Op basis van uw vraagstuk gaan wij met u 
in gesprek over:
• Vraagarticulatie
• Benodigde expertise
• Projectaanpak
• Gewenst eindresultaat

Aan de hand hiervan ontvangt u een 
projectovereenkomst op maat voor de 
uitvoering van het onderzoeksproject.

TARIEF EN LOOPTIJD
Het tarief voor een onderzoeksproject 
gedurende 20 weken (semester) bedraagt 
€5.000,-* exclusief BTW. In het tarief is 
inbegrepen de werving van een student, 
de professionele begeleiding, een stage- 
vergoeding en eventuele onderzoeks- 
kosten.

De onderzoeksprojecten hebben een 
looptijd van 20 weken (fulltime) en starten 
in overleg op meerdere momenten per 
studiejaar.
*Onder voorbehoud van afwijkende cq. aanvullende afspraken.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
, Wij werven voor u een gekwalificeerde 

en ambitieuze student.
, Wij dragen zorg voor verbinding met 

de juiste expertise.
, U bent verzekerd van een netwerk met 

toegevoegde waarde.
, Wij ontzorgen u: alle administratie en 

overhead nemen wij u uit handen.

GEÏNTERESSEERD?
Neem dan contact met ons op. Wij zijn 
bereikbaar via email, telefoon of via het 
contactformulier op onze website.

• T: 026-369 10 05
• E: cmw@han.nl

CENTRUM MEERVOUDIGE 
WAARDECREATIE
www.han.nl/cmw

Volg ons ook op LinkedIn H
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