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wo. 6 februari
Ondernemerscafé Bewust Haarlem
Open netwerkochtend voor 
professionals.
9.00-11.00 uur
Locatie: Grand Café Vooges
 www.bewusthaarlem.nl

wo. 13 februari
Workshop netwerken
Interactief: live zakelijk netwerken en 
de link met social media.
13.00-17.00 uur
Locatie: MAAK Arena
 www.kennemerbusiness.nl

wo. 13 februari
Democratisch Café Haarlem
Workshop en debat als afsluiting 
Maand van de Nieuwe Democratie.
19.00-22.00 uur
Locatie: Seinwezen
 www.nieuwedemocratie.nl

wo. 13 februari
Open avond Hogeschool Inholland
Voor potentiële studenten Business 
Studies en Finance & Control.
17.00-20.00 uur
Locatie: Inholland
 www.inholland.nl/bbs

vr. 15 februari
Netwerkontbijt GIDS Netwerk
Met als thema: ondernemers en jong 
talent.
7.00-9.00 uur
Locatie: DeDAKKAS
 www.gelovenindestad.nl

di. 26 februari
Goede Zaken Exclusief
Exclusief gesprek tijdens lunch met 
financieel onderzoeker Pieter Lakeman.
12.00-14.00 uur
Locatie: Brouwerskolkje Exclusief
 Aanmelden: goedezaken@decoalitie.nl
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Start moving
Na een ochtendwandeling door het 
stadje Chang Mai in Noord-Thailand 
besluit ik nog wat te werken in de 
‘work-area’ van ons luxe hostel. Terwijl 
ik kapot word gestoken door hele 
kleine muggen (jaja, #wereldproble-
men) werk ik mijn e-mail bij, beant-
woord ik vragen van members van de 
Dutch Girlboss Academy en stuur ik 
mijn team aan.

Soms moet ik mezelf even knijpen: 
gebeurt dit echt? Jarenlang heb ik 
gewerkt en nu, sinds een jaar, kan ik 
mijn business 100% remote runnen. 
Wat betekent dat ik overal ter wereld 
kan werken, zolang ik maar een inter-
netverbinding heb. Wat soms nog best 
een uitdaging is, kan ik je vertellen. 

Dit droomleven creëerde ik niet 
‘overnight’. Ik liet mij lang verleiden 
om mijn tijd in te ruilen voor een 
goed betaalde 9 tot 17 baan. Toen ik 
wist dat ik het allergelukkigst werd 
van ondernemen, liet ik mij opnieuw 
verleiden om een big business te bou-
wen, met bijbehorende omzet en team, 
wat het altijd goed doet op verjaarda-
gen. Werd ik ook niet happy van. Want 
is het leven niet veel meer dan hard 
werken? Ik wist het 100% zeker en 
visualiseerde mijn droomleven. 

Nu is mijn business simpel. Ik heb 
praktisch alles uitbesteed, waardoor 
ik tijd overhoud om te leven. En je 
mag best weten dat dat soms nog 
wat onwennig voelt. Want is 2 uur per 
dag werken niet te weinig? Het is de 
standaard van onze maatschappij: 
'Werk hard en je zult succesvol zijn.' Ik 
heb hard gewerkt en met succes, maar 
ik werd er niet gelukkig van. En nu? Ik 
werk niet zo hard meer, de omzet van 
mijn bedrijf is afgelopen jaar verdub-
beld en morgen bezoek ik een olifan-
ten opvangcentrum in Chang Mai. 

Vind je mij een lucky basterd? Think 
again! Jij kunt dit ook creëren, just 
start moving.

Paulien van Eerdenburg is oprichter van 

de Dutch Girlboss Academy, waarmee 

ze ambitieuze vrouwen inspireert en 

begeleidt om hun droomleven en 

bijpassend bedrijf te realiseren.

  www.dutchgirlboss.nl

Aanmelden HOP
Vrijdag 8 februari om middernacht 
is de deadline voor het aanmelden 
van deelnemers aan de Haarlemse 
Ondernemers Prijs. De jury is voor 
deze zesde editie op zoek naar de 
meest inspirerende ondernemer 
van Haarlem, die uitstekend onder-
nemerschap combineert met trots 
op zijn of haar stad.
 
Aan de hand van de inschrijvingen 
selecteert de jury zes ondernemers, 
die de kans krijgen zichzelf te pre-
senteren. De drie finalisten worden 
vervolgens (vertrouwelijk) financi-
eel gecheckt en de bedrijven wor-
den bezocht. Waarna de jury, onder 
leiding van Pieter van der Spek, 
tijdens de grote finale-avond op 
maandag 8 april in de Lichtfabriek 
de winnaar bekend maakt.

Haarlemse ondernemers kunnen 
zichzelf aanmelden en iedereen kan 
een  tip indienen, ook anoniem. 

  haarlemseondernemersprijs.nl

Studenten Business Studies nemen bedrijven onder de loep
Tijdens de opleidingen Business Stu-
dies en Finance & Control van Hoge-
school Inholland komen alle disci-
plines van het ondernemerschap aan 
bod. Studenten krijgen een brede ba-
sis mee, waarna zij zich in het derde 
jaar specialiseren. De 170 eerstejaars-
studenten stortten zich onlangs op het 
maken van een bedrijfsanalyse van 
vijftig gerenommeerde bedrijven, als 
Philips en Unilever.

‘Elk kwartaal wordt afgesloten met 
een praktijkopdracht’, vertelt docent 
Henk Schilstra. ‘In dit geval het bestu-
deren van financiële gegevens, in een 
historische context. Op basis daarvan 
moesten de studenten een voorspel-
ling doen voor 2019, een SWOT-ana-
lyse maken en aanbevelingen for-
muleren. Is dit een financieel gezond 
bedrijf, de moeite waard om te kopen 
of juist te verkopen? Welke strategi-
sche keuzes moeten er gemaakt wor-
den voor de toekomst? Dat verwerken 
ze in een rapport, dat ze vervolgens 
presenteren.’ 

 ‘Voor veel van onze studenten is het 
een eerste oriëntatie op het praktijk- 

en beroepenveld’, vult collega Arthur 
Sevenstern aan. ‘Sommigen moeten 
wat schroom overwinnen voor zo’n 
presentatie, waar ook gastdocenten 
aanwezig zijn uit het bedrijfsleven, 

die vanuit hun eigen expertise vragen 
stellen. Deze keer waren dat financieel 
deskundigen Frans Pulles en Ramon 
Mengerink. Dat brengt een gezonde 
druk met zich mee. Ik vind het knap 

om te zien hoe studenten zich staan-
de houden en vaak met gedegen 
analyses komen, die ze ook nog eens 
goed onderbouwen. Zeker als je be-
denkt dat ze pas een half jaar bezig 
zijn met de studie.’

Het rapport en de presentatie van Li-
sette de Jong en Jorden Watson, die 
Ballast Nedam onder de loep namen, 
kwamen als beste uit de bus. ‘Ballast 
Nedam heeft veel last gehad van de 
crisis’, blikt Jorden terug. ‘Door een 
Turkse overname zijn ze gered van 
een faillissement. Na investeren in het 
buitenland, om daar hun markt te ver-
groten, zijn ze er weer bovenop geko-
men. Ik vond het heel interessant om 
te zien hoe een bedrijf qua cijfers in 
elkaar zit en wat ze na de crisis heb-
ben gedaan om dit bij te sturen. Ik 
had toen ik aan deze studie begon 
al het idee dat ik de Finance-kant op 
wilde, deze opdracht heeft me ver-
der bevestigd in mijn keuze.’ Maak 
woensdag 17 februari kennis met 
deze opleidingen op de open avond 
(zie agenda). 

  www.inholland.nl/bbs

De presentatie was voor veel studenten een eerste praktijkervaring. 'Knap om te zien hoe ze zich 

staande houden en met gedegen en goed onderbouwde analyses komen.'

Ruud Mudde wil met Sandcleanr de wereld veroveren
Ruud Mudde zag tijdens een strand-
wandeling in 2011 allerlei klein afval in 
het zand liggen. Het inspireerde hem 
het prototype van de Sandcleanr te 
ontwikkelen, een apparaat dat zande-
rige ondergronden schoon maakt. Hoe 
breng je een dergelijk product aan de 
man, hoe bereik je de exploitanten van 
stranden in verre warme landen, waar 
365 dagen de zon schijnt? Daarom zit 
Ruud Mudde aan tafel met Lex Jesse, 
zijn adviseur van het Ondernemers-
klankbord (OKB).

'Ik wil de wereld met de Sandcleanr en 
de Cleanwalkr veroveren. Daar zijn een 
goed plan, kennis en geld voor nodig. 
Dat vormde voor mij de brug naar het 
OKB', aldus Ruud Mudde. 
In de persoon van Lex Jesse vond hij 
de ideale adviseur: 'Ik werkte lang in 
de cosmetische industrie en zat re-
gelmatig met collega’s van marketing 
om tafel. Dan ging het om vragen als: 
wat is het verhaal, hoe brengen we het 
nieuwe product aan de man en hoe 
verdienen we geld? Ik luister en stel 

vragen. Zo ben ik een klankbord voor 
Ruud.'

Tot algemeen genoegen, zegt Ruud 
Mudde. 'Lex Jesse heeft mij getriggerd 
met een scherpe propositie te komen 
en alles goed door te rekenen.' Want 
zegt Lex Jesse: 'Veel start-ups lopen op 
dat rekenen stuk. Denk goed na wie 
je doelgroep is, maak een scherpe en 
simpele propositie, zodat de klant bin-
nen een halve minuut exact weet welk 
product je in de markt zet.' 

Ruud Mudde: 'Ik ben soms wat wollig. 
Lex dwong mij de voors en tegens stipt 
op papier te zetten. Ik ben blij met zijn 
kritische blik. Dat zorgt voor reflectie 
van mijn kant. Ik ben tevens eigenaar 
van INDOMUS, dat eigentijdse meube-
len van gerecyclede materialen maakt. 
Ik ben ondernemer in hart en nieren en 
vind het belangrijk met een objectief 
en kritisch iemand om tafel te zitten en 
te sparren. Het OKB brengt mij verder.'

  www.ondernemersklankbord.nl

Ruud Mudde (rechts) is blij met de kritische 

blik van Lex Jesse van OKB: 'Dat zorgt voor 

reflectie van mijn kant.'
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