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Nieuwe lichting Business Studies enthousiast van start
gen. Erg leuk om meteen zo concreet
en praktijkgericht aan de slag te gaan.
We hebben al afgesproken dat we een
keer bij dat café gaan eten, even mysterieshoppen!’

De studenten van Hogeschool Inholland hebben de eerste weken er inmiddels opzitten. Zo ook de 300 eerstejaars
van Business Studies. Ondanks de beperkingen die corona met zich meebrengt, zijn ze enthousiast over hun
eerste kennismaking met de opleiding.

Daar waar de meeste studenten Business Studies direct van de middelbare
school of het mbo komen, volgde Matthijs Tijhuis (26 jaar) uit IJmuiden een
andere route. ‘Ik ben na de middelbare school gaan werken bij Domino’s
Pizza. Begonnen op een scooter en
doorgegroeid tot filiaalmanager. Omdat ik me verder wil ontwikkelen ben
ik nu weer assistent-manager, zodat ik
werken kan combineren met fulltime
studeren. Ik heb voor deze opleiding
gekozen om verder te leren over alle
vakgebieden die met ondernemerschap te maken hebben en ondertussen de zaken waar ik niet zo sterk in
ben te verbeteren.’
De introductieweek vond volledig
digitaal plaats, met onder meer dage-

BouwLab
Connect sessie
De bouwwereld staat voor grote veranderingen op technologisch gebied
en als het gaat om innovatie. Ondernemers en docenten gaan daarover
24 september in gesprek met experts
uit de bouwsector, tijdens de BouwLab Connect sessie. Met als belangrijkste onderwerp wat de veranderingen
concreet betekenen voor bedrijven en
onderwijs in de bouwsector.
De BouwLab Connect sessie en discussie over digitalisering & BIM (Building Information Modeling) is zowel
online als offline te bezoeken en te
volgen. Tafeldame Annette Beerepoot
gaat bij de 3D Makers Zone in gesprek
met Arjan Wallinga van Bouwend Nederland, Ramon Vlaar van Inholland,
Richard de Nier van de HVA en een
bouwbedrijf uit Noord-Holland.
De Connect sessie staat op de agenda
voor donderdag 24 september, van
15.00 tot 17.00 uur.
 https://2020.3dmakerszone.com/

Matthijs Tijhuis

lijkse posts op Instagram, een online
Kahoot-quiz,
YouTube-introductievideo’s en online bijeenkomsten via
Teams. ‘Vrienden die eerder hebben
gestudeerd, vertellen allemaal mooie
verhalen over hun introweek’, vertelt
Matthijs. ‘Het is een moment om elkaar te leren kennen en een band met
elkaar te krijgen, dat moeten we nog
maar eens inhalen’, zegt hij met een
lach. ‘Het is voor mij zeven jaar gele-

Nienke Heck

den dat ik op school zat, dus ik moet
er weer even inkomen en mis het in
de klas zitten met elkaar. Al vind ik dat
de docenten het werken via Teams
goed oppakken en heel interactief
maken. En gelukkig zijn we regelmatig
op school, zo is er wekelijks een contactmoment om medestudenten en
docenten te ontmoeten. De klassen
zijn in drie leerteams verdeeld, die een
lokaal voor zichzelf hebben, zo leer je

ook je medestudent goed kennen.’
Ook komen studenten in kleine
groepjes bij elkaar, bijvoorbeeld om
te werken aan hun beroepsproduct,
vult Nienke Heck uit Hillegom aan.
‘Zo gaat mijn groepje in opdracht van
een café in Haarlem een wensen- en
behoeftenonderzoek uitvoeren. Op
basis daarvan brengen we adviezen
uit om meer klanten in de zaak te krij-

Specialiseren
De 18-jarige Nienke rondde eerder
met succes de versnelde variant van de
opleiding marketing-communicatie
aan het Nova College af. ‘Ik wist daarna
niet zo goed wat ik precies wilde gaan
doen en het leek me goed om de basis
mee te krijgen van alle ondernemersvakken. Bij deze opleiding krijg je die
brede basis in de eerste twee jaar, om
vervolgens te kiezen voor een specialisatie. Ondanks dat mijn vader accountant is, ben ik zelf niet zo goed met cijfers. Dus die richting zal het zeker niet
worden haha. Marketing vind ik juist
erg leuk en daar ben ik ook goed in,
maar wie weet spreekt een ander vak
me nog meer aan. De eerste weken
waren alvast leuk en interessant, dat
belooft wat voor de rest van het jaar.’
 www.inholland.nl/bbs

Vierde Convenant Waarderpolder in de maak
heid, kwaliteit van het businesspark en
ondernemerschap blijven belangrijke
thema’s, die in het nieuwe Convenant
terugkeren. Ook de manier van werken met Parkmanagement Waarderpolder als uitvoerder van veel afspraken blijft bestaan. Parkmanagement is
hiervoor door de IKH en de gemeente
opgericht en is hét loket voor alle ondernemers bij vragen, klachten of opmerkingen over het gebied. Nieuwe
afspraken gaan bijvoorbeeld over de
noodzaak om hogere bedrijfspanden
te bouwen omdat de bedrijfskavels zo
goed als op zijn.

Sinds jaar en dag sluiten de Industriekring Haarlem (IKH) en de gemeente
Haarlem een Convenant Waarderpolder met daarin ambities en afspraken
voor het businesspark. Het Convenant
geldt steeds voor een periode van vijf
jaar. Het derde Convenant loopt eind
dit jaar af, gemeente en IKH werken
aan de vierde editie. Ondernemers uit
de Waarderpolder kunnen op 22 en 23
september daarover met de IKH in gesprek.

Het Convenant is belangrijk voor de
dagelijkse gang van zaken op Waarderpolder Haarlem Business Park en
voor de vitaliteit van het bedrijventerrein op de lange termijn. De onderwerpen in het document staan doorlopend op de agenda bij gesprekken
tussen de IKH de gemeente.

 www.industriekringhaarlem.nl

Foto: Hans Guldemond
De fietsbrug over de Industriehaven is een direct resultaat van het Convenant

Dat levert concrete resultaten op. De
Schoterbrug en de fietsbrug over de
Industriehaven bijvoorbeeld. En de
collectieve beveiliging, buiten kantoortijden, in het gebied. Het Convenant leverde ook een watergang
op, waarmee een flink deel van de

wateropvangplicht voor bedrijven is
geregeld. Net als een stagebureau,
dat bedrijven kennis laat maken
met onverwacht talent en het lokale
beroepsonderwijs. En hulp voor ondernemers bij verduurzaming en een

parkmanagement dat onvermoeibaar wijst op de noodzaak van onderhoud.
Manier van werken
Veiligheid, bereikbaarheid, duurzaam-

Meepraten
De IKH organiseert voor alle
ondernemers in de Waarderpolder
op dinsdag 22 september 16.00 uur
een online bijeenkomst en op 23
september een live spreekuur over
het Convenant. Aanmelden kan per
email naar
info@industriekringhaarlem.nl.

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
wo. 9 september
VPRO Tegenlicht meet up
‘Nieuwkomers in Haarlem –
Een inclusief businessmodel.’
20.00-21.00 uur
Locatie: De Pletterij
 www.pletterij.nl

di. 15 september
Sparkz netwerkborrel
Borrel, met aansluitend (facultatief)
diner.
17.30-19.30 uur
Locatie: De Uitkijk
 www.sparkznetworking.nl

wo. 16 september
Prinsjesdaglezing
Webinar met presentatie van hoogleraar
Barbara Baarsma.
13.30-14.30 uur
Aanmelden:
 communicatie.amsterdam@rabobank.nl

di. 15 september
Prinsjesdag Lunch
Jaarlijkse Haarlemse Prinsjesdag Lunch.
11.30-15.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Haarlem
 www.haarlemseprinsjesdaglunch.nl

wo. 16 september
Regionale Participatiemarkt
Vijfde digitale editie, met pitches en
interviews.
Vanaf 11.00 uur
 www.participatiemarkthaarlem.nl

ma. 21 september
Borrel GIDSnetwerk
Met als thema: Geloof in crisis.
17.30-19.30 uur
Locatie: nog niet bekend
 www.gidsnetwerk.nl
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