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Logistieke vraagstukken worden complexer, waardoor vanuit het logistieke 
werkveld behoefte ontstaat aan ‘mbo-plussers’: logistieke professionals die 
breed inzetbaar zijn en in staat zijn om bijvoorbeeld strategie, beleid en innova-
tie te vertalen naar de werkvloer. 

Mede op basis van die vraag uit het 
werkveld startte Hogeschool Inhol-
land Haarlem in 2017 met de tweeja-
rige Associate-degree Logistiek. Toen 
de tweejarige opleiding van start 
ging, schreven zich 15 studenten in, 
dit studiejaar is dat aantal al gegroeid 
naar 50. 

Ook voor Jasper Pot was juist de 
verdiepingsslag de reden om met 
de Ad Logistiek te starten. ‘Na mijn 
mbo-opleiding Transport & Logistiek 
had ik veel geleerd op operationeel 
niveau, maar had ik het gevoel dat ik 
wat miste op tactisch en strategisch 
vlak. Alleen vond ik nog eens vier jaar 

een hbo-opleiding doen best lang en 
was ik bang dat de stap naar het hbo 
te groot zou zijn. De Ad Logistiek was 
voor mij het ideale tussenstapje.’ 

‘Tijdens de Ad heb ik vooral geleerd 
wat de achterliggende gedachte-
gang is bij logistieke beslissingen. 
En daarmee ook om op voorhand 
te bedenken wat de consequenties 
zijn van keuzes die je maakt. Ik werk 
al een tijdje in ons familiebedrijf, dat 
zich al 116 jaar bezighoudt met ver-
huizen, transport en logistiek. Voor-
dat ik deze opleiding deed, praatte ik 
vooral mee op basis van mijn ervaring 
op de werkvloer. Nu kan ik zaken ook 

cijfermatig onderbouwen en maak ik 
bijvoorbeeld alle begrotingen en cal-
culaties.’ 

Van de afstudeerders van de Ad Logis-
tiek gaat ongeveer de helft meteen 
aan het werk, vaak bij het bedrijf 
waar de afstudeerstage plaatsvond. 
Bijvoorbeeld op de bloemenveiling 
in Aalsmeer, in de luchtvaartlogistiek, 
bij verhuisbedrijven of bij bezorgdien-
sten als Picnic. De andere helft van de 
studenten stroomt in het derde jaar in 
bij de bacheloropleiding Business Stu-
dies, afstudeerrichting Logistiek. Die 
laatste keuze maakte ook Jasper. ‘Ik 
ben lid van netwerkvereniging Jong 
Logistiek Nederland en na het afron-
den van de Ad kreeg ik soms wel vijf 
vacatures op een dag aangeboden. 
Maar ik wilde mezelf eerst nog verder 
ontwikkelen, met name om breder te 

kijken dan ‘alleen’ logistiek, en had tij-
dens de Ad gemerkt dat ik prima mee 
kon komen.’ 

Logistieke termen
‘Wat ik merk ten opzichte van andere 
derdejaars, is dat we als Ad-ers een 
kleine vakinhoudelijke voorsprong 
hebben. Soms komen wij met be-
paalde logistieke termen en dan zit-
ten ze zo te kijken van ‘waar heb je het 
over?’ Andersom heb ik dat wel eens 
rondom onderzoeksvaardigheden. 
Onze groep krijgt daarom deels een 
ander college-aanbod, om ons op dat 
vlak bij te spijkeren. Daarnaast heb 
ik begrepen dat onderzoeksvaardig-
heden in de Ad Logistiek inmiddels 
een grotere plek hebben gekregen. 
Achteraf bekeken kan ik in ieder geval 
zeggen dat de Ad Logistiek mij zeker 
een meerwaarde heeft gegeven voor 

mijn persoonlijke ontwikkeling en 
verdere carrière.’

 www.inholland.nl

Ad Logistiek bewijst meerwaarde aan studenten en bedrijfsleven

Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst. 
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.
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beslissingen.'
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wo. 9 december

Open avond Inholland

Online live opleidingspresentatie, 

gesprekken met studenten, docenten 

studiekeuzeadviseurs.

17.00-20.00 uur

  www.inholland.nl/opendag

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

2020 bewogen jaar voor Bedrijf & Samenleving
Hetzelfde blijven doen, maar dan nog 
beter. Dat is het voornemen van Be-
drijf & Samenleving, vertellen Desiree 
Terwee en Marijke Aukema. Een doel-
stelling waaruit ambitie blijkt. En dat 
in een jaar waarin de organisatie, uit 
handen van Koningin Maxima, een Ap-
peltje van Oranje kreeg uitgereikt voor 
het project Time2Shine.

Mentoren, werkzaam in het bedrijfs-
leven, die worden gekoppeld aan jon-
geren die een steuntje in de rug goed 
kunnen gebruiken. Dat vormt de basis 
voor het Time2Shine project, waar 
Bedrijf & Samenleving al jaren stevig 
mee aan de weg timmert. Afgelopen 
donderdag 3 december werden de 
mentoren in Sociëteit Vereeniging in 
Haarlem getrakteerd op een leerzame 
bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst werd onder 
andere een door vijf senior mentoren 
samengestelde Toolkit gepresenteerd. 
Mentor Jan Willem van Hal: 'We wer-
ken met jongeren die individueel een 
verschillende achtergrond en pro-
blematiek hebben. De Toolkit vormt 
voor een mentor een handvat hoe hij 
een bepaald probleem kan aanpak-
ken. Wat moet je doen als een jongere 
diep in de schulden zit, hoe ga je een 
gesprek aan over verslavingsproble-
matiek? Ik ben al een flink aantal jaren 

mentor. Het heeft me veel gebracht. 
Het ene contact loopt beter dan het 
andere natuurlijk. Mentoren vormen 
met hun achtergrond en ervaring een 
meerwaarde voor jongeren met pro-
blemen.'

Picknicktafel
Het project werd, zo zeggen Marijke en 
Desiree, nauwelijks gehinderd door de 
Corona-crisis. 'Mentoren en jongeren 
bleken heel creatief in het bedenken 
van oplossingen. Er werd gewandeld 
en gesprekken verhuisden van de 
woonkamer naar een picknicktafel in 
het park. Onze stageprojecten daar-

entegen moesten we voor een deel 
wel aflasten. We zagen overigens ze-
ker in deze tijd dat veel jongeren zich 
eenzaam voelden. Of dat ze tijdens 
de eerste lockdown de lessen thuis 
niet digitaal konden volgen, omdat er 
geen laptop was. Daarop zijn we het 
laptopproject gestart, met steun van 
onder andere Rabobank en de Rota-
ry’s. Plus ICT-dienstverlener Reuzado, 
die het aantal beschikbaar gestelde 
laptops verdubbelde en ze nakeek en 
gebruiksklaar maakte.'    

 www.bedrijfensamenleving.nl

Van links naar rechts Marijke Aukema, Desiree Terwee en mentor Jan Willem van Hal.

Vanaf het 4e kwartaal 2021 gaat de compleet verbouwde koepelgevange-
nis in Haarlem open. Naast onder meer de Haarlem University for small & 
medium business, een bioscoop en appartementen komt er ruimte voor 
meer dan 3.000m2 aan co-workspace. Voor een deel bedoeld voor het 
mkb-kenniscentrum in Haarlem.

Werken vanuit het ken-
niscentrum kan met een 
lidmaatschap van CupolaXS, 
een community van onder-
nemers, leidinggevenden en 
medewerkers van mkb-be-
drijven die samenwerken aan 
de duurzame groei van hun 
organisaties. Ondernemingen 
betalen een vast bedrag per 
maand voor één of meerdere medewerkers voor toegang tot workshops, 
coaching gericht op digitalisering, financiering en andere vaardigheden en 
een netwerk van launching customers. Daarnaast kunnen ze gebruik ma-
ken van de werkplekken, zoals een van de privékantoren in de voormalige 
gevangeniscellen. Een plek reserveren is nu al mogelijk, via de website.

 www.cupolaxs.nl

Inschrijving geopend voor CupolaXS

9 december
Online Open avond

www.inholland.nl/openavond 


