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Warm maken

Elroy Cocheret de la Morinière
Communicatiedeskundige

‘De hoofddoelgroep bestaat uit 
kinderen. Je moet die bij de 
hand nemen.’

Op de keper beschouwd z i jn haast al le ex terne 
opdrachten van de HAN tegenwoordig mult i -
discipl inair van aard. Te breed voor s lechts 
één faculte i t .  De HAN pakt de handschoen op 
en haar k lanten kunnen daarom ui t s tekend 
met brede inter facultaire opdrachten bi j  haar 
te recht .  B i jvoorbee ld ,  he t  succesvo l le  pro-
ject in opdracht van de Radboud Universi te i t 
Ni jmegen : L ivestars . 

Multidisciplinaire HAN-projecten 

Scholieren ki jken l ive naar hemell ichamen via telescoop Radboud

Drie facul te i ten

‘Bedrijven en 
instell ingen met 
brede opdrachten 
kunnen uitstekend 
bij de HAN terecht’

H A N B L A D  N R . 1 1  S T E R K E R  S T A A N

The sky is 
not the limit

Eers te schapen

Mult id isc ip l inaire projec ten b l i jken een succes

‘Het Smart Business Center is binnen de HAN bij uitstek de toegangspoort voor multidisciplinaire opdrachten’, aldus communi-

catiedeskundige Elroy Cocheret de la  Morinière. Het is een netwerk van regionale ondernemers en HAN-lectoren dat toegang 

biedt tot kennis. Bijvoorbeeld, wie een BV wil opzetten heeft te maken met economie, financiën, techniek en communicatie. 

Recentelijk zijn zo verschillende projecten opgepakt of afgerond. Hier een paar voorbeelden: 

  Gerard Berendsen, Lector Total Quality Management in Organisatienetwerken, onderzoekt hoe speelterreinen kunnen bijdragen 

aan de bestrijding van obesitas. Het vergt samenwerking met de Branchevereniging Spelen en betrokkenheid van technici 

(voor de realisatie van apparaten die zo werken dat je je hele lijf aan het werk moet zetten), gezondheidstechnici, economen en 

communicatiedeskundigen en producenten. De laatsten omdat het geheel rendabel moet zijn en in de markt moet worden gezet.

  De ‘TomTom-rollator’. (Zie HANBlad nr. 9.) De officiële naam is ‘SeNa’, van senior-navigation. Het is een inpandig werkende 

routenavigator, gemonteerd op een rollator. Hij wijst ouderen met oriëntatieproblemen de weg naar bijvoorbeeld hun woning 

of de huisarts. Behalve ICT leverde de HAN hierbij deskundigheid over de factor gebruiksgemak via de inzet van studenten 

Gezondheidszorgtechniek, en over het simplificeren van plattegronden, via studenten Bouwkunde.

  DOSIT (Duurzaam Ondernemen door Selectie van Innovatieve Technologie, zie HANBlad nr 6.) heet de methode waarmee een 

bedrijf  kan checken of het duurzaam is, en waarmee het zijn ambitie kan vertalen in een strategie. De methode combineert het 

belang van duurzaamheid met dat van winstgevendheid op de middellange termijn. Het lectoraat Total Quality Management 

in Organisatienetwerken werkte samen met Technische Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, TNO en 

tien bedrijven. 

  Thuiszorginstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen hanteren tegenwoordig graag het Health Technology Assessment van 

de HAN. Het is een analyse-instrument waarmee kan worden doorgerekend wat het effect is van een bepaalde maatregel 

of innovatie in de zorg. Draagt de verandering bij aan het welzijn en het gezondheidsniveau van de cliënt? Aan de werkom-

standigheden en de productiviteit van de medewerker? Levert het een positieve dan wel negatieve bijdrage aan de financiële 

huishouding? Ook hier een samenwerking tussen verschillende HAN-lectoraten vanuit de faculteiten Techniek, Gezondheid 

Gedrag en Maatschappij en Economie en Management.


