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Docenten Inholland vertalen beroepspraktijk naar het onderwijs
Yolande den Braber is coördinator van
de afstudeerrichting Logistiek binnen
de opleiding Business Studies van Hogeschool Inholland. Om te zorgen dat
de studenten na hun afstuderen klaar
zijn voor de steeds veranderende arbeidsmarkt, vindt ze het essentieel dat
zij en haar collega’s in de beroepspraktijk aanwezig zijn.

Zo volgde Den Braber onlangs een
opleiding binnen Slimstock, een
bedrijf dat is gespecialiseerd in ITsoftware op het gebied van voorraadbeheer. ‘Binnen de logistiek gebeurt
er momenteel heel veel op IT-gebied’,
vertelt Yolande. ‘Voor ons als opleiders
is het belangrijk om te weten wat er in
het bedrijfsleven gaande is, zodat we
dit kunnen vertalen naar ons onderwijs én onze studenten hierop voor
kunnen bereiden.’
Parameters
‘In dit geval gaat het om de inzet van
IT-middelen die support geven aan
het proces waarover wij lesgeven.



Yolande den Braber: 'Als docenten binnen Business Studies moeten we goed luisteren naar wat
er speelt in het bedrijfsleven en waar de behoefte ligt.'

Daarbij gaat het er niet zo zeer om dat
we uit kunnen leggen hoe dit specifieke systeem werkt. Van belang is vooral
dat we studenten leren hoe je zulke
systemen implementeert en welke
gevolgen dat heeft voor het hele logistieke proces. Met welke parameters
stuur ik een bevoorradingssysteem
aan en wat zijn de consequenties als
één van die parameters verandert?
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Taart voor Goede Zaken! Begin 2018 keerde Goede Zaken na een jaar afwezigheid terug in deze krant. De wekelijkse business-to-businesspagina
wordt sindsdien geproduceerd door het Haarlemse communicatieadviesbureau De Coalitie. Dit gebeurt in samenwerking met partners uit het veld
van ondernemen, onderwijs en overheid, die relevante verhalen en ontwikkelingen vanuit hun vakgebied delen.
De uitgave van vandaag is de 100e editie sinds Goede Zaken vanuit De
Coalitie wordt uitgegeven. Voor die gelegenheid kregen de vaste partners
een smakelijke Goede Zaken-taart aangeboden. Bovendien hebben vrijwel
alle partners aangeven ook in 2020 ‘Goede Zaken’ te willen doen, zodat
deze pagina ook volgend jaar wekelijks verschijnt in Haarlems Dagblad en
IJmuider Courant. Daarnaast wordt er ingezet op het uitbouwen van website goedezaken.nu, de digitale nieuwsbrief, social media en de exclusieve
lunchbijeenkomsten. Meer informatie of interesse om mee te doen? Mail
goedezaken@decoalitie.nl.

Dat is binnen ons werkveld belangrijker dan de vraag op welk knopje je
precies moet drukken. Het gaat om
‘de vraag achter de vraag’. Welk probleem los je op, en waarom, met de
invoering van bijvoorbeeld een nieuw
systeem of het gebruik van bepaalde
software. Daarbij kijk je niet op microniveau, maar naar de gevolgen voor
de hele supply chain.’

‘Het succes van de implementatie van
veranderingen in je logistiek proces
valt of staat met de mensen die ermee
moeten werken. Als zij het middel niet
begrijpen of ondersteunen, creëer
je alleen maar een hoge kostenpost.
Op zulke manieren nadenken over
de inrichting en werking van logistieke processen is iets dat we onze
studenten leren. Dan leveren ze ook
meerwaarde aan het bedrijf waar ze
stage lopen of straks werken. Als docenten binnen Business Studies moeten we daarom goed luisteren naar
wat er speelt in het bedrijfsleven en
waar de behoefte ligt, zodat wij onze
studenten de competenties kunnen
aanleren die ze nodig hebben op de
arbeidsmarkt.’

Eerste editie
SO JONG Business
Donderdag 12 december start om
20.00 uur de eerste editie van SO
JONG Business, een bijeenkomst voor
jonge ondernemers (tot 40 jaar) in Sociëteit Vereeniging aan de Zijlweg in
Haarlem. Elke bijeenkomst wordt opgeluisterd met een spreker. Komende
donderdag is dat Robert Baron, eigenaar van Specialhotels.nl. Er wordt in
kleine groepen met elkaar gesproken
over belangrijke ondernemerskwesties. Tevens bestaat de mogelijkheid
voor jonge ondernemers om een
mentor te vinden tussen de andere
leden van de Sociëteit.

Op 14 december kunnen potentiële
studenten en andere geïnteresseerden
op de Open Dag kennismaken met
Business Studies/Finance & Control (zie
agenda).

Om 22.00 is de bijeenkomst voorbij en
bestaat de mogelijkheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje met
leden van andere clubs van de Sociëteit Vereeniging. Deelname is gratis
voor leden van Sociëteit Vereeniging,
niet-leden kunnen de eerste bijeenkomst gratis bijwonen.

 www.inholland.nl/bbs

 www.societeitvereeniging.nl

Ondernemers helpen jongeren talenten te ontdekken
Er zijn kinderen en jongeren die een
steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Omdat, om wat voor reden
dan ook, van huis uit geen hulp kan
worden geboden. Een mentor kan in
dat geval uitkomst bieden. Bedrijf &
Samenleving heeft twee mentor projecten, Time 2 Shine jongeren en Time
2 Shine Kids, die jongeren helpen hun
talenten te ontdekken. De projecten
worden uitgevoerd door mentoren, van
wie een groot aantal afkomstig is uit
het bedrijfsleven.

De meeste mentoren willen, zoals
projectleider Mariëlle de Wildt van het
mentorproject Time 2 Shine Kids het
omschrijft, ‘iets doen voor de samenleving’. 'Ondernemers zeggen tegen
ons: 'We zijn de hele dag bezig met
presteren en organiseren, maar wat
doen we zelf voor de samenleving?'
Wij zoeken voor het kind en de mentor een passende match en maken de
afstemming met de mentoren. De één
wil een avond in de week vrijmaken,
de ander een dagdeel in het weekeinde. Het is allemaal mogelijk. De
ondersteuning kent vele variaties. Van
een wandeling in de duinen, via een

gesprek in de bibliotheek, tot samen
naar het café.'
Mariëlle de Wildt en Desiree Terwee,
projectleider Time 2 Shine Jongeren,
krijgen regelmatig de vraag voorgelegd: wat heb ik te bieden, heb ik tijd
genoeg, kan ik dat wel? Twijfel dus.
'We hebben circa 120 mentoren die
kinderen en jongeren ondersteunen.
Ondernemers, mensen die actief in
het arbeidsproces zitten, maar ook
mensen die gepensioneerd zijn, ze
hebben allen een schat aan levenservaring. Dat telt. Veel mentoren begeleiden een aantal jaren een jongere of
een kind, ze maken samen van alles
met ze mee.'
Dromen
Daarbij gaat het verder dan alleen
helpen met huiswerk vertelt Mariëlle.
'Mentoren zijn geen hulpverleners.
Ze ondersteunen, ze helpen, ze betekenen iets voor jongeren die het zelf
niet redden. Ze bieden een luisterend
oor, zetten hun netwerk in om een
jongere de weg te wijzen, ze stimuleren jongeren om hun dromen waar
te maken. We trainen mentoren, we
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Mariëlle de Wildt: 'De ondersteuning kent vele variaties. Van een wandeling in de duinen,
via een gesprek in de bibliotheek, tot samen
naar het café.'

geven advies. Het belangrijkste is en
blijft natuurlijk de klik tussen de mentor en de jongere. Onderling vertrouwen vormt de basis. Als dat er is, kan
er iets moois ontstaan.'
 Meer informatie mentorenproject
Kids en mentorproject Jongeren:
www.time2shinehaarlem.nl
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AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
di. 10 december
Netwerkborrel
Sparkz Networking feestelijke
netwerkborrel.
Vanaf 17.30 uur
Locatie: Wapen van Kennemerland
ww.sparkznetworking.nl
w

do. 12 december
SO JONG Business
Eerste bijeenkomst nieuwe club jonge
ondernemers.
20.00-22.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
ww.Sociëteitvereeniging.nl
w

za. 14 december
Open Dag Inholland
Voor opleidingen Business Studies/
Finance & Control.
10.00-14.00 uur
Locatie: Inholland
ww.inholland.nl/bbs
w

di. 10 december
AI voor ondernemers
Bijeenkomst MKB Haarlem over
kunstmatige intelligentie.
16.30-18.00 uur
Locatie: Hotel Haarlem Zuid
ww.mkb-haarlem.nl
w

vr. 13 december
Workshop netwerken
Door DOCK werkt, onder leiding van Rob
Wieleman.
19.00-22.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Alleman
ww.dock.nl
w

ma. 16 & 30 december
Open Coffee Haarlem
Open inloop, netwerken met andere
ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
ww.opencoffeehaarlem.nl
w
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