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Succesvolle stages studenten Inholland in Haarlems bedrijfsleven

Vrijdag 12 april wordt voor de
tweede keer het Innovatiecafé gehouden, een initiatief van Rabobank
Haarlem en Omstreken, gemeente
Haarlem, Sociëteit Vereeniging, De
Coalitie en Hogeschool Inholland.
Jaap Sluis interviewt ondernemers
over de manier(en) waarop zij werk
maken van innovatie.

David Jonkers rondde begin deze eeuw zijn opleiding Small Business aan de
Haarlem Business School af. Inmiddels, bijna twintig jaar later, biedt hij met zijn
bedrijf Bright River stageplaatsen aan studenten van Hogeschool Inholland.

In de Haarlemse vestiging zijn momenteel twee Inholland-stagiaires
actief van de opleidingen Business
Studies en Finance & Control: Bedrijfseconomie. Bij die opleidingen
lopen de studenten stage in jaar 3 en
doorgaans voeren ze een onderzoek
uit op basis waarvan het bedrijf managementkeuzes kan maken.
Bright River houdt zich bezig met
(complexe) beeldbewerking van
foto, video en 3D-animaties. Sinds de
oprichting in 2005 is het Haarlemse
bedrijf uitgegroeid tot een internationale speler met zo’n 750 werknemers, waarvan de meeste werken in
India en Bangladesh. Daarnaast zijn
er twee vestigingen in de VS. Jonkers:
‘Waar we ‘studentenstad Haarlem’
een steuntje in de rug kunnen geven, doen we dat graag. Bovendien:
als we studenten na hun stage aan
ons willen binden, is het prettig als

ze in de buurt wonen. Die kans is bij
Inholland-studenten groter. Zo hebben recent drie studenten vanuit
de opleidingen Business Studies en
Finance & Control na hun stage een
contract gekregen.’
‘We zetten stagiaires en afstudeerders
in om bij te dragen aan operationele
taken en om onderzoeken uit te voeren, bijvoorbeeld een concurrentenanalyse. Dat zijn voor studenten interessante en duidelijke opdrachten
met een kop en een staart, waarbij
ze zelf het nodige mogen ontdekken
en uitvogelen en voor ons doen ze
nuttig en goed werk. Voor veel stagiaires is dit hun eerste werkervaring
na ‘krantenlopen’ of horecawerk. Ik
vertel ze wel eens, dat we hier alleen
0-en en 10-en hebben. Voor de rest
niets, een 6-je is niet voldoende. Dat
is een beetje gechargeerd natuurlijk,
ik wil er vooral mee aangeven dat

Beursvloer in Philharmonie

Bedrijf & Samenleving organiseert donderdag 6 juni in de Philharmonie de
15e editie van de Beursvloer Haarlem; de ontmoetingsplaats en het netwerk
waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar treffen. Het concept
is eenvoudig. Maatschappelijke organisaties hebben behoefte aan kennis,
klussen, materialen en/of helpende handen. Op hun beurt hebben bedrijven
behoefte aan een juiste match, die past binnen hun netwerk en maatschappelijk imago.
Deelnemers ontmoeten elkaar in de foyer van de Philharmonie, voor deze keer
omgetoverd tot een echte beursvloer. Als de gong heeft geklonken, brengen
hoekmannen partijen bij elkaar, worden matches gemaakt en door de notaris
bekrachtigd. Het draait om vraag en aanbod, maar wel met gesloten beurzen.
De Beursvloer wordt aan elkaar gepraat door spreekstalmeesters Dolly Bellefleur en Dieuwertje Blok.
		
Bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen zich opgeven via:
beursvloer@bedrijfensamenleving.nl

Innovatiecafé

David Jonkers van Bright River: 'Waar we ‘studentenstad Haarlem’ een steuntje in de rug kunnen geven, doen we dat graag.'

het hier gaat om resultaat. Natuurlijk
kost stagebegeleiding tijd en energie,
maar het levert ons ook veel op. Al is
het alleen al dat studenten projecten
oppakken die anders op de plank blijven liggen.’

 Zaterdag 6 april organiseert
Hogeschool Inholland de Open Dag
voor potentiële studenten Business
Studies en Finance & Control (zie
agenda) en op 18 april een Bedrijvendag. www.inholland.nl/bbs

Besproken worden innovaties op
het gebied van duurzaamheid, arbeidsmarkt, technologie, robotica
of circulariteit. Na de opening door
wethouder Robbert Berkhout vertelt Ruud Mudde over zijn SandcleanR en Pals Brust over UPSET Textiles. Niels Lauwers van 30MHz weet
alles van sensortechnologie in de
agri-business, terwijl Rudy Snippe
de innovatie-column voorleest en
Robbert Mica uitlegt hoe technologiebedrijf VanderSat satellietgegevens gebruikt om oogsten en overstromingen te voorspellen.
		
Inloop vanaf 15.30 uur. Aanmelden via: sluis@decoalitie.nl

Gezond Pharos-gebouw Hoofddorp blijkt succesformule
sner ontworpen organic restaurant
Cape Karpa geopend. Daar serveert
chef Jonathan Karpathios onder
meer verse producten van lokale
biologische boerderijen. Ook zijn er
mogelijkheden voor catering en to
go. Verder kunnen huurders gebruik
maken van een businessclub op de
19e verdieping met boardrooms, een
reload room om nieuwe energie op
te doen en flex-to-adapt ruimtes voor
wie tijdelijk ruimte nodig heeft. Deze
en andere faciliteiten kunnen met een
speciaal voor Pharos ontwikkelde app
worden geboekt.

Voor het Pharos-gebouw naast NS-station Hoofddorp heeft Cairn Real Estate
drie huurovereenkomsten afgesloten. In totaal gaat het om circa 6.500
m2 in het 19 etages tellende gebouw.
Pharos omvat behalve hoogbouw ook
vijf verdiepingen laagbouw van elk
circa 2.500 m2. Voor dit deel staat een
grootschalige renovatie gepland, die
naar verwachting in de zomer van 2020
afgerond zal zijn. Belangrijk in de herontwikkeling van het 25.000 m2 grote
Pharos is het creëren van een gezonde
werkomgeving en een community die
voor huurders een meerwaarde oplevert. Dat gebeurt mede op basis van
gezamenlijke faciliteiten.

Cairn Real Estate sloot de langjarige
huurtransacties met IT-bedrijf Nutanix,
Clear Channel (outdoor exploitant) en
Olympia (Human Resource). Nutanix
betrok onlangs ongeveer 3.500 m² op
de 12e tot en met de 15e etage van
Pharos en Olympia de 16e en 17e. De
andere huurder neemt medio juni dit
jaar haar intrek in het gebouw.

deren/voorkomen van stress een belangrijke rol. Onderdelen van het gezonde binnenklimaat zijn een aan de
daglichtcyclus aangepaste verlichting,
het gebruik van gezonde en duurzame
materialen en veel groen in de gezamenlijke ruimtes. In de laagbouw worden vloervelden met een oppervlakte
van circa 2.500 m² gecreëerd.

Bij de herontwikkeling van het uit 2004
stammende Pharos speelt het vermin-

In het complex is op de begane grond
het door interieurarchitect Sheryl Ley-

De focus op zaken als gezondheid,
interactie en inspiratie wordt volgens
Maarten Briët van Cairn in de markt
positief ontvangen: ‘Vorig jaar kondigden we aan van Pharos een van
de gezondste gebouwen van Nederland te willen maken. Ons plan voor
het 25.000 m² grote pand is met veel
enthousiasme omarmd en verrassend
snel in gang gezet. De eerste huurders
in de hoogbouw hebben bewust voor
ons gezonde concept gekozen.’
 www.pharos.work
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AGENDA
di. 2 april
Initiatievencafé
Pitches van initiatiefnemers,
aansluitend netwerkborrel.
17.00-19.00 uur
Locatie: Ketelhuis
ww.haarlem.nl/initiatieven
w

za. 6 april
Open dag Inholland
Voor potentiële studenten Business
Studies en Finance & Control.
10.00-14.00 uur
Locatie: Inholland
ww.inholland.nl/bbs
w

wo. 3 april
Ondernemerscafé Bewust Haarlem
Open netwerkochtend voor
professionals.
9.00-11.00 uur
Locatie: Grand Café Vooges
ww.bewusthaarlem.nl
w

ma. 8 april
Finale avond HOP 2019
Jaarlijkse uitreiking Haarlemse
Ondernemers Prijs.
Locatie: de Lichtfabriek
19.30-22.00 uur
ww.haarlemseondernemersprijs.nl
w

do. 11 april
Cyber security mkb
Over digitale veiligheid, met
presentaties van experts.
14.00-17.00 uur
Locatie: Crown Business Center
ww.ronin-ict.nl/evenementen
w
Donderdag 4 april verschijnt een
speciale, extra editie van Goede
Zaken met aandacht voor de
Kennemer Toerrit van de Lionsclub,
in samenwerking met Tanger
Advocaten. www.goedezaken.nu

Goede Zaken wordt geproduceerd onder redactionele
verantwoordelijkheid van:
communicatieadviesbureau
De Coalitie, Jaap Bonkenburg,
Jaap Sluis & Johan Tempelaar.

Tips en contact:
goedezaken@decoalitie.nl.
Volg ons ook op
www.goedezaken.nu
Goede Zaken
goedezaken

Goede Zaken is een commerciële uitgave,
in samenwerking met de partners:

waarderpolder.nl

