De Hanze
Ontwerp
fabriek
maakt
ideeën
zichtbaar

In de Ontwerpfabriek werken studenten,
docenten, medewerkers en externe
professionals en bedrijven samen bij het
uitwerken van vraagstukken op een creatieve
en innovatieve wijze. Geen urenlange
praatsessies om de vergadertafel, maar
brainstormen in een ruimte waar prototypes
gemaakt worden van ideeën. Dit leidt tot
inspirerende sessies en snelle resultaten.

AANPAK
De begeleiders van de ontwerpsessies
hebben verschillende achtergronden, zoals
kunst, sport, leiderschap, communicatie
en ondernemerschap. De Ontwerpfabriek
benadert vraagstukken vanuit verschillende
invalshoeken. De insteek is altijd waarderend
en positief opbouwend. Er wordt echter
niks vóór je gedaan. De probleemeigenaar
zorgt zelf voor het eindresultaat, de
Ontwerpfabriek begeleidt je er naartoe.

“Denken met je handen”

De Hanzehogeschool Groningen
heeft een creatieve plek voor het
concreet vormgeven van ideeën
en het valoriseren van producten:
de Hanze Ontwerpfabriek.
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Hoe pak jij het aan?

“Een concert blijkt meer
te zijn dan het optreden
zelf. Het gaat over de uitnodiging, de binnenkomst,
de pauze, het vertrek, het
tijdstip en de locatie.”

Gemeente
Groningen

Test

(Groningen Bereikbaar)
“Jullie hebben ervoor
gezorgd dat we extra
ideeën hebben kunnen
bedenken. Dit was ons
niet gelukt als we aan de
vergadertafel waren
blijven zitten.”
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Duurzaam innoveren

The best way to have a good idea is to
have lots of ideas (Linus Pauling)

De Hanze Ontwerpfabriek begint
en eindigt met de beleving van mensen

Om tot vernieuwende resultaten te komen, is het
essentieel om veel ideeën te genereren, waaruit
we een selectie maken. De betere ideeën werken
we uit tot een prototype van een product of
dienst. Om dit te doen gebruiken we verschillende
creatieve
methoden,
bijvoorbeeld
Design
Thinking. Belangrijke ingrediënten zijn; empathie,
prototyping en feedback.

Achter elke vraag zit een menselijke behoefte.
Een opdracht is pas succesvol wanneer mensen
het resultaat als succesvol ervaren. We geloven
dat alleen empathische, ondernemende mensen
duurzaam kunnen innoveren in een steeds
veranderende wereld.

We zijn met deze aanpak in staat om in 20 procent
van de tijd 80 procent van de mogelijke oplossingen
in beeld te brengen. Dit doen we door deelnemers
te stimuleren om hun eigen talenten en passies in
te zetten.

De Hanze ontwerpfabriek
co-creëert en zorgt voor impact

Andere methoden die de Ontwerpfabriek inzet
zijn: Effectuation, Appreciative inquiry, Rapid
Prototyping, Talentgericht werken, ActionType en
Lean Canvas.

Iedereen kan meedoen
De Hanze Ontwerpfabriek is een plek waar je
niet morgen maar vandaag aan de slag kunt
met je ambitie, je idee of met een probleem. En
het is bij uitstek een plaats waar mensen een
klus aanpakken die ze erg interessant vinden.
Dit kweekt energie, drive en een gevoel van
professionele vrijheid en ondernemerschap.
Voor wie met ons samenwerkt, is duidelijk dat de
Hanze Ontwerpfabriek zelf is wat ze uitdraagt:
ondernemend met een scherp oog voor de
behoeften van de wereld om ons heen.
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Contact

Hoe pak jij het aan?

hanzeontwerpfabriek@org.hanze.nl
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