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Teyler-lezing brengt onderwijs en ondernemen samen
Voor de opleidingen Business Studies en Finance & Control van Inholland Haarlem is samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven van groot belang. Dit
wordt onder meer ingevuld met stages, afstudeeropdrachten, gastcolleges en
bedrijfsbezoeken. Ook bij de jaarlijkse Pieter Teyler van der Hulstlezing komen
de o’s van onderwijs en ondernemen bij elkaar.

De lezing is door Inholland geïnitieerd
bij de start van de opleiding Business
Studies, waarin studenten de eerste
twee jaar breed worden opgeleid om
zich vervolgens te specialiseren. Pieter Teyler, naamgever van de lezing,
was in de 18e eeuw een bekende
Haarlemse laken- en zijdekoopman,
bankier en filantroop. Daarnaast, zo
benadrukte directeur Marjan Scharloo van het naar Teyler genoemde
museum, was hij in zijn tijd al een succesvol én maatschappelijk betrokken,
duurzaam ondernemer.
Vijfde editie
Op dat aspect ging ook Gerben Willemse in tijdens de vijfde editie van
de lezing. Willemse studeerde in 2000
af aan de opleiding Small Business,
de ‘voorloper’ van Business Studies.
Tegenwoordig werkt hij als Learning

Drie finalisten
Participatieprijs
De finalisten van de Participatieprijs
werkgevers 2019 zijn bekend. Wasserij Newasco Van Houten uit Heemstede, Vinyldrukker Record Industry en
mediabedrijf Stichting MEO uit Haarlem en zijn de drie laatste kandidaten
voor de jaarlijkse prijs voor 'inclusief
werkgeven'.
De prijs richt zich op werkgevers die
zich in het bijzonder inzetten voor
werkgelegenheid voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Met ‘inclusief werkgeven’ worden de
talenten van elke werknemer naar
vermogen ingezet in de organisatie.
Het Werkgevers Servicepunt voor
Zuid-Kennemerland en IJmond wil
met deze prijs voorbeeldwerkgevers
in het zonnetje zetten en het ‘inclusief werkgeven’ bekender maken bij
alle werkgevers. De prijsuitreiking is
op donderdagmiddag 3 oktober in
Sociëteit Vereeniging in Haarlem.
 www.participatieprijswerkgevers.nl

& Development Consultant bij het
in Haarlem en Brussel gevestigde Insights Benelux. Willemse vroeg zich
hardop af wat succes is en nam zijn
toehoorders in een lezing vol humor
en zelfreflectie mee in zijn zoektocht
naar ‘ikigai’. Een Japans begrip dat zoiets betekent als ‘reden van bestaan’.
‘Ikigai bereik je als je waar voor je geld
krijgt. Als je wat je kan, wat je leuk
vindt en waar de wereld behoefte aan
heeft met elkaar kunt verenigen. Het
is your reason for being, waarvoor je ’s
ochtends vol energie en zin opstaat.
Als je dát weet te vinden, ben je in
mijn ogen succesvol.’
Bewezen in de praktijk
Na de lezing reikte Marjan Scharloo
prijzen uit aan studenten die het afgelopen jaar uitblonken. Zoë Stins werd
door de jury uitgeroepen tot beste

propedeusestudent. Wendy Goemans en Danae
de Groot werden
ex aequo gekroond tot beste
afgestudeerden.
‘Jullie hebben je
echt bewezen
in de praktijk’,
zo sprak Marjan
Scharloo
de
studenten toe. ‘De
bedrijven waar jullie
zijn afgestudeerd,
zijn zonder uitzondering zeer positief
over jullie. Deze prijs
wordt uitgereikt om
te laten zien dat alumni van de Haarlem Zoë Stins
Business School niet
alleen in staat zijn om goede cijfers te
halen voor toetsen, maar hun kennis
en inzet ook in de praktijk goed weten in te zetten.’
 www.inholland.nl/bbs

Triple-A impact
Op de trap van Utrecht CS hoorde ik
een bekende stem achter mij zeggen:
'Hey Rudy, nu ik je toch zie, sinds ons
laatste gesprek zijn wij bezig met wat
ons bedrijf teweeg wil brengen. Om de
impact te vergroten, willen we Triple-A
teams vormen, bestaande uit supertalenten. Te gek he?'

Inholland
genomineerden
propedeuseprijs

'Klinkt spannend', zei ik met iets te
weinig enthousiasme. 'Wat is daar
mis mee?', vroeg hij verontwaardigd.
'Niets, maar als wij een team een
eliteteam noemen, dan gaat het zich
distantiëren van de omgeving en richt
het zich met name op het in stand
houden van die elitestatus. Het team
wordt terughoudend in het toelaten
van andere, talentvolle medewerkers,
eist een bepaald type opdrachten op
en uiteindelijk zullen de prestaties en
moraal verzwakken.'

Danae de Groot

Jos van Velzen: 'Net even dat beetje extra’
Jos van Velzen is gastheer bij Brouwerskolkje Exclusief. Met 24 jaar horeca-ervaring blijft zijn primaire doel
te zorgen voor een ultiem verblijf voor
de gasten. 'Het draait om de kwaliteit
en de persoonlijke aandacht. Net even
dat beetje extra dus.'

Brouwerskolkje Exclusief heeft op een
aantal gebieden het roer licht bijgestuurd. Jos van Velzen: 'We hebben ons
oor goed te luisteren gelegd bij onze
gasten. We hebben de kaart wat aangepast en zijn voortaan van woensdag tot en met zondag van 11.00 uur
tot 17.00 uur geopend. Dat betekent
extra ruimte in de avonduren en op
maandag of dinsdag voor onze zakelijke klanten of gezelschappen. Voor het
organiseren van een presentatie, een
private diner, een klein evenement,
een condoleance of een bijeenkomst.
Dankzij onze locatie middenin het bos
kunnen wij onze gasten de gewenste
intimiteit bezorgen.'
De zakelijke markt heeft Brouwerskolkje Exclusief overigens al ontdekt.

'Dus mijn Triple-A team is een slecht
idee?', zei hij teleurgesteld. 'Het idee
is niet slecht, maar de focus ligt niet
op het talent van de medewerker of
het team, maar op het laten zien dat
het team in staat is iets unieks teweeg
te brengen. Waaruit je eventueel zou
kunnen concluderen dat er talentvol
is gepresteerd. De waarde van wat er
teweeg is gebracht, bepaalt iedere
keer of het een Triple-A team was.'

Ook voor de lunch. 'We hebben de
drempel verlaagd, zonder concessies
te doen aan onze uitgangspunten. Bij
ons kun je snel, goed, betaalbaar en
op niveau lunchen. Na de lunch moet
er immers weer gewerkt worden. We
kunnen snel schakelen, een zakelijke
gast die zegt dat hij over anderhalf
uur weer op kantoor moet zijn, wordt
door ons op zijn wenken bediend. Dat
hoort ook bij persoonlijke aandacht.'
Foto: RAP Fotografie – Ramon Philippo

Prachtig terras
Het uitgangspunt om de gast waar
voor zijn of haar geld te geven, betekent dat Jos van Velzen gasten soms
teleur moet stellen. 'Eigenaar Bas
Dortmundt en ik hebben besloten
een maximum aan het aantal gasten
te stellen. Ook als het prachtig weer is
en het binnen en buiten, we hebben
immers een prachtig terras, helemaal
vol zou kunnen zitten. Onze keuken is
daarvoor niet groot genoeg. Gasten
die alleen een drankje komen drinken,
blijven natuurlijk van harte welkom.
Nogmaals; bij ons staan kwaliteit en
persoonlijke aandacht voorop. We

Jos van Velzen: 'We hebben de drempel verlaagd, zonder concessies te doen aan onze
uitgangspunten.'

willen dat onze gasten tevreden naar
huis of naar de zaak terug gaan. Alleen
zo blijft Brouwerskolkje echt Exclusief.'
Brouwerskolkje Exclusief: Lunch met
passie of festiviteit op maat. Iedere
dag af te huren voor feesten, partijen,
private dinners & events.
Lunch: woensdag tot en met zondag
van 11.00 tot 17.00 uur.

'Ah, het gaat dus om het moment van
de Triple-A impact, dat bepaalt of het
team op dat moment een Triple-A team
is', reageerde hij zichtbaar positiever.
'En hoe creëer je zo’n team?' Ik keek
kort op mijn horloge en zei: 'Maak een
marktplaats.' Hij keek mij vragend
aan. 'Als jullie de eerste stap hebben
gemaakt en weten wat het team teweeg wil brengen, dan is de volgende
stap niet meer zo moeilijk. Laten wij
een afspraak maken.' Ik haastte mij
naar spoor 3.
Rudy Snippe is verbonden aan
Hogeschool Inholland, Nyenrode

 www.brouwerskolkje.nl

Business Universiteit en Stocastic.
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AGENDA
di. 4 juni
Businesslunch
Met spreker Wilfried Hofman over
Blockchaintechnologie.
12.00-13.30 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
ww.societeitvereeniging.nl
w

wo. 5 juni
Ondernemerscafé Bewust Haarlem
Open netwerkochtend voor
professionals.
9.00-11.00 uur
Locatie: Grand Café Vooges
ww.bewusthaarlem.nl
w

zo. 16 juni
Story telling
NLP-sessie; inspirerende persoonlijke
verhalen en praktische tips.
10.30-12.00 uur
Locatie: De Uitkijk
ww.constantlamp.nl
w

di. 4 juni
Lente Borrel
In een gemoedelijke sfeer bijpraten, met
optioneel speeddating en buffet.
15.30-19.30 uur
Locatie: Parnassia aan Zee
ww.kennemerbusiness.nl
w

do. 6 juni
De Beursvloer
Verbinding tussen bedrijven en
maatschappelijke organisaties.
15.45-17.30 uur
Locatie: Philharmonie
ww.bedrijfensamenleving.nl
w

ma. 24 juni
NV Haarlem
Talkshow met aansluitend
netwerkborrel.
17.00 – 18.00 uur
Locatie: Philharmonie
ww.nvhaarlem.nl
w
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