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Voor studenten betekende de coronacrisis vaak dat er een streep kon door hun 
stage. Hogeschool Inholland kwam vanuit het Citylab Haarlem met een creatief 
alternatief: studenten van verschillende opleidingen gingen als projectgroep 
aan de slag met een maatschappelijk vraagstuk. Eén van de uitkomsten daarvan 
is Happy Soups, een project dat de aandacht trok van minister Van Engelshoven: 
‘kom maar brengen die soep!’ 

De opdracht die Amber Stolk, Daphne 
Heinink, Julia van der Kolk, Lisette 
Meijer, Mariëlle Klaassen en Max de 
Groot kregen, was om een nieuwe, 
maatschappelijk relevante toepas-
sing voor olifantsgras te bedenken. 
Het zestal, afkomstig van de oplei-
dingen Tourism Management, Busi-
ness Studies, Creative Business en AD 
Facilitair Eventmanagement, kwam 
met een scala aan ideeën als doggy 
bags, lunchboxen en picknickman-
den, maar moest steeds terug naar 
de tekentafel. Tot het idee voor Happy 
Soups ontstond, waarbij mensen die 
‘een extraatje kunnen gebruiken’ een 
beker soep krijgen, gemaakt van ge-
red voedsel. Bijvoorbeeld groenten 
waarvan de houdbaarheidsdatum is 
overschreden. De soep wordt geser-
veerd in bekers van olifantsgras, een 
duurzaam geteelde grondstof, die als 
natuurlijk alternatief kan dienen voor 
plastic.

Binnen het Citylab Haarlem werken 
studenten aan maatschappelijke 
vraagstukken, samen met professio-
nals en werkveldpartners. In dit geval 
waren dat Haarlem Food Future en 
Betekeniseconomie Noord-Holland. 
Ook zij waren enthousiast over het 
idee, omdat het voedselverspilling, 
verduurzaming en de maatschappij 
met elkaar verbindt én omdat het uit-
voerbaar is. Dat merkte Julia, een van 
de studenten, toen zij op de fiets door 
de stad ging om beoogde partners te 
zoeken en er interesse bleek te zijn 
van supermarkten, zorginstellingen, 
scholen, een bakkerij en een fastfood-
keten. Julia raakte zelf zo enthousiast 
dat ze, hoewel de studieopdracht suc-
cesvol is afgerond, namens Haarlem 
Food Future verder aan de slag gaat 
met de realisatie van Happy Soups.

Inventief onderwijs
De studenten uit de projectgroep 

presenteerden Happy Soups bij de 
landelijke (online) opening van het 
studiejaar van Inholland. Daarbij was 
ook Ingrid van Engelshoven aanwe-
zig, minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. Zij toonde zich erg 
enthousiast over het concept: ‘Wat je 
ziet van studenten, is dat ze ongeloof-
lijk creatief en flexibel zijn om zich aan 
te passen aan deze tijd. Heel erg op 

zoek zijn, binnen de beperkingen: wat 
kan er wel? Ik denk dat we daar met 
zijn allen veel van kunnen leren. Wat 
dit voorbeeld ook laat zien, is hoe in-
ventief het onderwijs is in het vinden 
van alternatieve manieren om stage 
te lopen. We weten allemaal dat die 
stages ongelooflijk belangrijk zijn om 
kwalitatief goed je studie af te maken. 
Ik hoop dat heel veel bedrijven blijven 

zien, juist nu, dat we die stagiaires een 
warm welkom moeten geven. Juist zij 
geven de impuls om je bedrijf snel en 
goed te innoveren en nieuwe kennis 
meteen toe te passen in je bedrijf. Wat 
deze studenten hebben gedaan, is 
daar een geweldig voorbeeld van.’

  www.inholland.nl

Minister bestelt ‘Happy Soup’ bij studenten Inholland Haarlem
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Minister Ingrid van Engelshoven, met de studenten van het project: 'Ik hoop dat bedrijven blijven zien, dat we stagiaires een warm welkom 

moeten geven.'
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di. 15 september
Prinsjesdag Lunch
Jaarlijkse Haarlemse Prinsjesdag Lunch,  
met gastspreker Bas Jacobs.
11.30-15.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Haarlem
  www.haarlemseprinsjesdaglunch.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

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

Duurzame activiteiten tijdens Shopping Night & Weekend
Van 18 tot 20 september is het Haar-
lem Shopping Night & Weekend in het 
centrum van Haarlem. De nadruk ligt 
op verantwoord, veilig en ontspannen 
winkelplezier. Naast het winkelen, 
kunnen bezoekers ook deelnemen aan 
duurzame activiteiten. 

Het hele weekend kom je de Groene 
Muggen-teams tegen. Dit zijn clean-
teams met vrolijke, felgroene overalls, 
prikkers, vuilniszak en een glimlach 
waar je niet omheen kunt. Op de 
(Ver)Makersmarkt kun je je maaltijd 
meenemen in een doggy bag. En je 
drankje wordt geschonken in Festi-
valmaatjes, de herbruikbare beker, die 
je niet weggooit, maar inlevert bij de 
bar. 

Groene wandeling
Ben je benieuwd naar het groen in 
de stad? Bioloog, kunsthistoricus en 
Haarlemmer Yorick Coolen, auteur van 
het boek Natuurlijk Haarlem, leidt je 
met de gelijknamige audiotour langs 

verschillende plekken in het centrum. 
Hij laat je met een andere blik naar 
de stadsnatuur kijken en vertelt wat 
je in je eigen tuin kunt doen om bij 
te dragen aan een klimaatbestendig 
Haarlem. Startpunt van de wandeling 
is het VVV-kantoor op de Grote Markt.

Tips voor duurzaam verbouwen
Ben je van plan je woning te ver-
duurzamen? Ga dan langs bij het 
Duurzaamheidsloket en het Duur-
zaam Bouwloket, om te bespreken 
wat de mogelijkheden zijn en hoe je 
die het beste kunt financieren. In de 

voorbeeldtrailer van het Duurzaam 
Bouwloket op de Grote Markt kun je 
duurzame maatregelen bekijken. 

Veilig shoppen 
Haarlem Shopping Night & Weekend 
kan als iedereen zich aan de regels 
houdt. Houd afstand, was je handen 
en blijf thuis bij klachten. Dan kun-
nen we duurzaam blijven shoppen in 
Haarlem. 

Haarlem doet duurzaam
Met de campagne ‘Haarlem doet 
duurzaam’ inspireren Haarlemse 
bedrijven, organisaties en initi-
atieven anderen om ook aan de 
slag te gaan op het gebied van de 
energietransitie, op weg naar een 
circulaire, klimaatbestendige stad:  
 www.haarlem.nl/doetduurzaam 

Voor het programma van Haarlem 
Shopping Night&Weekend:  
  www.haarlemshoppingnight.nl

E-boeken
Servicepunt
Het Werkgevers Servicepunt Zuid-
Kennemerland en IJmond trekt, 
samen met GGZ InGeest, Parnassia, 
Roads en de gemeenten in onze regio 
op om te voorkomen dat werkgevers 
en werknemers te maken krijgen met 
psychische klachten. Door het corona-
virus gelden nieuwe regels, verloopt 
het werkproces anders en zijn er min-
der mensen om het werk te doen. Dat 
zorgt voor spanningen, zo blijkt, en 
een hoger ziekteverzuim.

Onder de noemer Re>Mind zijn twee 
digitale, korte en krachtige boeken 
te downloaden op de website. Het 
eerste specifiek over corona: wat kun 
je als werknemer of werkgever doen 
om uitval te voorkomen? De ander 
over het voorkomen van burn-out en 
het omgaan met werknemers met een 
psychische kwetsbaarheid. 

  www.wspzkij.nl

do. 17 september
Prinsjesdag ontbijt
Door MKB-Haarlem, kort en 
krachtig bijpraten.
8.00-9.00 uur
Locatie: De Zoete Inval
  www.mkb-haarlem.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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