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Verbinding onderwijs-onderzoek

Studenten HBO-Rechten en Sociaal 

Juridische Dienstverlening

Master Toegepast Recht:
✓ Governance, Compliance & Ethiek

✓ ICT-Recht & Legal Tech

✓ Keuzemodule Ondernemerschap, Arbeid & Recht

✓ Complexe Praktijkvraagstukken

✓ Master thesis



Onderzoek met impact ondernemers



Zie: Social Impact beloond

HANZE-21_0011 Social Impact Beloond!.pdf

Voorbeeld projecten: Social Impact Beloond

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/centrum-ondernemerschap/social-impact-beloond
https://www.hanze.nl/assets/kc-ondernemerschap/Documents/Public/Juridische_Aspecten_van_de_Ondernemerschap/HANZE-21_0011%20Social%20Impact%20Beloond%21.pdf


Medewerkerstool: vragenlijst en dashboard



Dashboard Impactcalculator

  

de netto baten en kosten per partij 

 

per partij de baten en kosten uitgesplitst 

 



Verkorte versie Impactcalculator



Voorbeeld projecten: Open hiring™ Greyston Bakery

Greyston Bakery

https://www.youtube.com/watch?v=7MtVdwR8QAw


• De focus ligt op huidig werk met aandacht voor persoonlijke omstandigheden.

• Vanaf de eerste dag werk je als volwaardige collega en ontvang je salaris

• Het bedrijf biedt de mogelijkheid om door te stromen naar andere functies binnen het 

bedrijf, maar ook naar functies elders in de gemeenschap.

Aantal van de principes Open hiring® in Nederland



• Novon (Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland)

• Mamaloes

• Chain Logistics

• Jumbo supermarkten Zwaagdijk en Heerhugowaard

• Vleesgroothandel Freshco

• Hectas (Landal Esonstad in Anjum)

• Ecco Leather

• Noot Personenvervoer

• Groen Xtra

• Kleywegen (grondwerk, weg- en waterbouw)

• Van der Valk Hoogkerk/Groningen

Ondernemers met Open hiring®



Subsidie: Ministerie van Economische Zaken, Kennis Innovatieagenda Maatschappelijk 

Verdienvermogen (KIA-MV)

Samenwerking met de lectoraten Human Capital en Regionale Arbeidsmarkt

Vraagstelling:

Hoe kan het regionaal ecosysteem rond sociaal ondernemers ingericht worden om 
maatschappelijk verdienvermogen te vergroten en circulariteit te versterken?

Innovatieversnelling Vanhulley Zowerkthet!



Op verschillende niveaus maatschappelijk verdienvermogen creëren:

✓ Deelname programma vergroot kansen van de vrouwen op de 
arbeidsmarkt.

✓ Opschaling mogelijk doordat de deelnemende organisaties de kosten 
dragen. Meer vrouwen helpen en inspirerend voorbeeld voor andere 
sociaal ondernemers en reguliere bedrijven.

✓ De deelnemende reguliere bedrijven en organisaties kunnen hun 
maatschappelijke impact vergroten en laten zien door kansen te bieden 
aan de vrouwen én door hun bedrijfstextiel te laten hergebruiken. 

Beoogde resultaten Vanhulley Zowerkthet!



Promotieonderzoek naar 

gegevensbescherming bij 

eHealth toepassingen:

- Dataprotection by design

- Handhaving datalekken
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Voorbeeld projecten: Cybersecurity Noord-Nederland



Toenemende vraag naar het waarborgen van 
security en privacy in nieuwe ICT-toepassingen. 

Met name in de gezondheidszorg neemt het 
gebruik van digitalisering toe, terwijl daar het 
belang van bescherming en veiligheid extra groot is 
omdat het gaat om het verwerken van 
gezondheidsgegevens.
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Digitale Transformatie



1. Toename van arbeidsbesparende technologieën, als 

gevolg van de personeelskrapte,

2. Digitalisering van administratieve processen,

3. Robotisering (met name in de zorg),

4. Cyberaanvallen,

5. Trustworthy Artificial Intelligence (AI),

6. Machine learning,

7. Smart contracting,

8. Blockchain,

9. Datageneratie door internet of things als gevolg van 5G

10. Legal Tech
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Digitale Transformatie



De toekomst van JAO

Onderzoekslijnen:

1. Cybersecurity

2. Impact Ondernemen

3. Governance: publiek-private 

samenwerking, inkoop, 

coöperaties
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