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Vanuit het onlangs opgezette leerwerkbedrijf InCollab zetten studenten van Ho-
geschool Inholland zich in om ondernemers te helpen die getroffen zijn door de 
coronacrisis. Business Studies-studenten Larissa Deurloo, Tasha Wijnstein en 
Giovanni van Dam vormen het managementteam van InCollab, dat inmiddels 
meerdere financiële-, juridische- en marketingvraagstukken heeft opgepakt. 

‘Ondernemend Nederland de hel-
pende hand bieden’, zo vat Tasha 
krachtig samen waarom InCollab is 
opgericht én wat de drie laatstejaars-
studenten motiveert om - naast hun 
opleiding - zoveel tijd te steken in het 
opzetten ervan. Het drietal begon in 
juni, nadat ze uit een groep van ruim 
50 geïnteresseerde studenten waren 
uitgekozen, om de ambitie van Inhol-
land voor een eigen leerwerkbedrijf te 
realiseren. Larissa en Tasha studeren 
op locatie Haarlem (afstudeerrichting 
logistiek, respectievelijk marketing), 
Giovanni in Diemen (afstudeerrichting 
ondernemen). Tasha: ‘We zijn gestart 
met een lijst van tien actiepunten die 
binnen zes weken gerealiseerd moes-
ten worden. Van een website met een 
goed ticketsysteem tot het samen-
stellen van een team gemotiveerde 

studenten. In die periode kwam ook 
de naam InCollab op. Collab van col-
laboration, samenwerking dus, en In 
van Inholland.’ 

Drie Inholland-docenten zijn als Board 
of Quality beschikbaar voor advies 
en kijken op voorhand mee naar de 
antwoorden en adviezen die de deur 
uitgaan. Giovanni: ‘We zijn gestart met 
de opleidingen binnen het domein 
Business, Finance en Law. Creative 
Business is al snel aangehaakt en voor 
de toekomst kun je denken aan IT of 
Integrale Veiligheidskunde. Zowel 
voor ons drieën als voor de studen-
ten uit ons team is het een geweldige 
kans om liefde voor ondernemen te 
combineren met persoonlijke ont-
wikkeling rondom praktijkgerichte 
vraagstukken. Het is heel gaaf om te 

zien dat InCollab inmiddels begint te 
lopen en we zo echt iets kunnen bete-
kenen voor ondernemers.’

Larissa: ‘Zo vroeg een ondernemer die 
online filmpjes voor een zorginstelling 
ging maken, wat hij in het contract op 
moest nemen rondom auteursrech-
ten. Dat is een hele concrete vraag 

die één-op-één door een student 
rechten is opgepakt. Datzelfde geldt 
voor hulp rondom noodsteunrege-
lingen als TOZO en NOW. Bij meer 
complexe, strategische vraagstukken 
stelt een teamcaptain een groep stu-
denten samen met alle benodigde 
expertises. Bijvoorbeeld voor het be-
drijf #Peukenzee, dat zich inzet om 

met positieve campagnes het aantal 
rondzwervende sigarettenfilters terug 
te dringen. Hun focus lag op festivals 
en evenementen. Ze hebben ons ge-
vraagd mee te denken over creatieve 
alternatieven met een houdbaar ver-
dienmodel, zodat ze verder kunnen 
groeien.’ 

Ook MKB-Haarlem toonde zich direct 
enthousiast en is een samenwerking 
aangegaan met InCollab. ‘Dit is een 
prachtig initiatief’, zegt Faridah Azi-
mullah, voorzitter van MKB-Haarlem. 
‘Wij kunnen ondernemersvragen van-
uit ons in maart gestarte Digitale MKB-
Ondernemersloket direct koppelen 
aan InCollab. Sterker nog, we hebben 
al direct een concrete vraag van een 
ondernemer die hier veel baat bij kan 
hebben. Een goed begin dus en we 
zien uit naar de samenwerking.’

   Ondernemers die (kosteloos) hulp 
of advies nodig hebben bij grote of 
kleine vraagstukken kunnen zich 
aanmelden via www.incollab.nl. 

Studenten InCollab helpen ondernemers met corona-vraagstukken

Als gevolg van de nieuwe Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst. 
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.

Tasha Wijnstein, Giovanni van Dam en Larissa Deurloo: 'Het is een geweldige kans om liefde 

voor ondernemen te combineren met persoonlijke ontwikkeling.'
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ma. 23 november

Kastanjeborrel

Open borrel Kennemer Business 

zakennetwerk.

15.30-19.30 uur

Locatie: Vooges Centraal
  www.kennemerbusiness.nl

ma. 14 december

Initiatievencafé

Met pitches van initiatiefnemers, op zoek 

naar advies en inspiratie. Livestream via 

radio Haarlem105.

17.00-18.00 uur
  Aanmelden: initiatief@haarlem.nl

ma. 28 december

Open Coffee Haarlem

Open inloop voor ondernemers en 

zelfstandige professionals.

10.00.12.00 uur

Locatie: Birdy's Bar
  www.opencoffeehaarlem.nl

SUCH laagdrempelig broeinest voor startups
Joep Mes startte al tijdens zijn oplei-
ding Informatica aan de Hogeschool 
Inholland Haarlem met MESsoftware, 
zijn bedrijf dat gespecialiseerd is in het 
ontwikkelen van websites, webapp-
licaties, mobiele apps en webkop-
pelingen. Klein begonnen op de Start 
Up Campus Haarlem (SUCH) houdt het 
softwarebedrijf nu zelfstandig kantoor 
in het Crown Business Center in de 
Waarderpolder. Vanaf 1 januari 2021 
breidt Joep uit en gaat hij samen met 
oud-studiegenoot Jorrit Heijn verder 
onder de naam TRONE Software. 

De naamsverandering is een eerbe-
toon aan hun in 2018 verongelukte 
medestudent Haki Taylan, die onder 
de naam TRONE al als software ingeni-
eur opereerde. 

(Student-)ondernemer
Al een eindje op weg om assistent 
accountant te worden, kwam Joep 
via een workshop in aanraking met 
de studie Informatica van Inholland 
Haarlem; hij meldde zich direct aan. 
‘Software engineering lag me zoveel 
beter dan factuurtjes inboeken, dat ik 
me aan het einde van dat eerste jaar 

meteen ook heb ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel om mijn eer-
ste websites te kunnen gaan bouwen 
voor opdrachtgevers.’

Het ondernemerschap past bij hem. 
‘Mijn kracht ligt niet zozeer in de uit-
voerende taken, dat is echt Jorrits ta-
lent. Ik ben best een prima program-
meur, maar als ik om me heen zie wat 
iedereen hier kan, dat is echt waanzin-
nig! Ik hou zelf meer van dingen rege-
len, zorgen dat iedereen zijn werk kan 
doen en vooral van heel veel klantcon-

tact. Kenmerkend voor de IT-branche 
is dat je opdrachten uitermate goed 
uitsplitst en zorgvuldig bedenkt en 
bespreekt welke technieken je gaat 
gebruiken. Ik vind het mooi om erover 
na te denken op welke manier je een 
klant het allerbeste kunt helpen.’ 

Start Up Campus Haarlem
De Start Up Campus Haarlem SUCH 
is de ontmoetingsplek van Inholland 
Haarlem voor ondernemende studen-
ten, docenten en het bedrijfsleven, 
waar studenten in informele setting 
kunnen werken aan het opstarten van 
een eigen bedrijf. Nadat Joep Mes was 
afgestudeerd, stelde eerst de SUCH en 
later Citylab Haarlem kantoorruimte 
ter beschikking - als tegenprestatie 
hielp Joep met de bouw en hosting 
van de SUCH-website. ‘De Start Up 
Campus is een fijne laagdrempelige 
plek. Het ondernemen moet je uiter-
aard zelf doen, maar ik heb er met veel 
plezier gezeten. Dus studerende star-
ters, ga lekker op de Start Up Campus 
zitten, laat je niet weerhouden door 
twijfels en ga gewoon aan de gang!’

 www.startupcampushaarlem.nl

Joep Mes en Jorrit Heijn (rechts) van TRONE 

Software: 'Studerende starters, laat je niet 

weerhouden door twijfels en ga aan de slag.'

THEMAPAGINA:
 

De Green Wave komt vandaag naar Haarlem. Het unieke, elektrisch aange-
dreven schip voor stadslogistiek maakt een rondvaart door de grachten, 
voordat het gestationeerd wordt in het Belgische Gent. Het onderzoek van 
de aan Inholland afgestudeerde Lars Broersen heeft nauw bijgedragen aan 
de totstandkoming van het schip. Hij was een van de elf deelnemers aan 
het door de Hogeschool geïnitieerde project 'Haarlem: duurzame vrachtlo-
gistiek over water.'
  
The Green Wave is ontwikkeld door TESCO, in samenwerking met partners 
van het Inland Waterway Transport Solutions project. Het elektrische 
schip, van 15 bij 4 meter, zal vooral ingezet worden voor het vervoer 
van bouwmaterialen naar het centrum van Gent. Het is ook bedoeld als 
inspiratiebron voor ondernemers, op weg naar minder files op de weg, 
CO2-vrij vervoer en duurzame logistiek. Het schip zal vandaag tussen 13.00 
en 15.00 uur vanuit de Waarderpolder over de grachten varen, langs onder 
meer de Koudenhorn en het gemeentehuis.

   www.project-iwts20.eu

Rondvaart Green Wave door Haarlem 


