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In te vullen door opdrachtgever
Aanleiding en huidige situatie
5Groningen is een van de projecten van de Digital Society Hub. In het project worden innovaties
Aanleiding en achtergrond van het probleem/vraagstuk ontwikkeld en getest die gebruikmaken van 5G-internet. Zo wordt er bijvoorbeeld
geëxperimenteerd met toepassingen als zelfrijdende bussen die vanaf afstand aangestuurd
kunnen worden, met het versturen van live video in hoge kwaliteit voor medische hulp op
afstand, of met sensoren om water- of grondkwaliteit te meten.

Vraagstuk/opdrachtomschrijving
(wat wil de opdrachtgever bereiken,
wat is het vraagstuk?)

De Digital Society Hub wil studenten van het Instituut Communicatie, Media & IT betrekken bij de
projecten van 5Groningen. Er zijn mogelijkheden op meerdere momenten in de studie, zoals bij
projecten in de vrije ruimte, stages en afstuderen.
Het 5Groningen-project moet meer gaan leven onder studenten en bekender worden als een
reële optie voor maatschappelijk relevante opdrachten die de nieuwste technieken gebruiken. Ze
moeten weten dat er wat in Groningen te doen is.
 Hoe krijgen we studenten enthousiast en geïnteresseerd? Op welke wijze kan het project
5Groningen aantrekkelijker worden gemaakt voor de verschillende doelgroepen binnen
SCMI (niet alleen ICT en CMD, maar bijvoorbeeld ook CO en IC) en bij andere schools?
 In hoeverre moeten er voor de verschillende doelgroepen verschillende boodschappen
worden gebruikt? Er zijn verschillende manieren om naar 5G-projecten te kijken,
bijvoorbeeld vooral vanuit techniek, of juist naar de toepassing. Wat is de juiste aanpak?
 Welke communicatiestrategie moet hiervoor worden ingezet?
 Wat voor content kan hiervoor gebruikt worden? Is er voor elke doelgroep andere
content nodig? De DSH wil graag uitgewerkte en geteste content krijgen die past binnen
de communicatiestrategie en die ingezet kan worden.

Looptijd opdracht
Periode en duur van de opdracht.
Opdrachtgever
korte beschrijving bedrijf/organisatie

20 weken
De Digital Society Hub is de innovatiewerkplaats van het Instituut voor Communicatie, Media & IT
bij de Hanzehogeschool Groningen. Het is een inspirerende omgeving waar creatieve en kundige
mensen uit het onderwijs en onderzoek samen met het bedrijfsleven kansen/oplossingen
bedenken en uitproberen.

