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Band tussen onderwijs en ondernemers steeds hechter
Om te zorgen voor een optimale aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven, is samenwerking tussen ondernemers en overheid een must. Arthur
Sevenstern, teamleider Business Studies bij Hogeschool Inholland Haarlem, wil bedrijven dan ook uitnodigen
én uitdagen om die samenwerking aan
te gaan.

Sevenstern is sinds vorig jaar teamleader van Business Studies, nadat hij al
een paar jaar als docent aan de opleiding verbonden was. Sevenstern: ‘Met
name door de invloed van internationalisering, digitalisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt, verandert
het beroepenveld waarvoor wij opleiden in rap tempo. Vanuit het bedrijfsleven krijg ik wel eens de opmerking
dat het onderwijs achterloopt bij het
werkveld. Dat klopt ook, want als wij
nú ons curriculum aanpassen, komen
de eerste studenten die daarmee
worden opgeleid op zijn vroegst over
vier jaar op school. Om daar sneller in
te kunnen schakelen, zijn we momen-

teel bezig onze opleiding anders in te
richten. Daarin worden, naast ‘kennis’,
zaken als houding en vaardigheden
veel belangrijker.’

der aan zaken als het verhogen van
productiesnelheid, of juist het aantal
handelingen en/of de kosten naar beneden brengen.’

Gastcolleges en bedrijfsbezoeken
‘Nu werken we gelukkig al samen
met heel veel bedrijven, en die band
tussen onderwijs en ondernemers
wordt steeds hechter. Het is prachtig
om bij veel bedrijven een bepaalde
‘gretigheid’ te zien om een grotere rol
te gaan spelen in het onderwijs. Sommigen doen dat door mee te praten
over de ontwikkeling en inrichting van
onze opleiding, anderen helpen met
gastcolleges en bedrijfsbezoeken.
Misschien wel het belangrijkste zijn
natuurlijk de stages en onderzoeksopdrachten: dáár gaan onze studenten
het ‘echte’ praktijkwerk doen.’

Praktijkvraagstuk
‘Zo’n onderzoek levert de organisatie
eigenlijk altijd wat op. Afstudeer-studenten houden zich bezig met een
relevant praktijkvraagstuk en beschikken over de kennis en vaardigheden
om met een goede oplossing te komen. Het is dan ook niet zo vreemd
dat afstudeerders vaak blijven werken
bij het bedrijf waar ze afgestudeerd
zijn. Zeker gelet op de krapte op de
arbeidsmarkt dus een mooie kans om
goede mensen aan je te binden. Maar
niet té vroeg natuurlijk, want op de
lange termijn zijn zowel student als
bedrijf er bij gebaat dat de opleiding
wel wordt afgerond.’

‘Zo zijn onze studenten momenteel
druk op zoek naar stage- en afstudeeropdrachten die ze vanaf februari gaan
invullen. Derdejaars draaien mee in de
dagelijkse operatie, waarbij ze daar-

‘Met Brenda een topper erbij’
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Arthur Sevenstern: ‘Het is prachtig om bij veel bedrijven een bepaalde ‘gretigheid’ te zien om
een grotere rol te gaan spelen in het onderwijs.’

naast een ‘klein’ project of onderzoek
uitvoeren. Zoals het in kaart brengen
van een bedrijfsproces, of een (onderdeel van) een marktonderzoek. Bij
afstudeerders draait het bij de stage
juist alleen maar om het onderzoek
of project. Deze studenten hebben
alles in huis om op hbo-niveau te

werken, ze hebben alleen hun diploma nog niet. De afstudeeropdracht is
hun proeve van bekwaamheid. Denk
aan een marketeer die een online
marketingstrategie opzet, of iemand
van logistiek die aan de slag gaat met
de herindeling van een magazijn en
bijbehorende processen. Denk ver-

 Geïnteresseerden in samenwerking
kunnen contact opnemen met
Arthur Sevenstern via
arthur.sevenstern@inholland.nl

Wereldbedrijf in de Waarderpolder
Draaiende spoelen, lopende banden en robotarmen die in ritmische
bewegingen staal en metaal buigen
en snijden. De liefhebber van de productie-industrie kijkt zijn ogen uit bij
AVEK Haarlem. Directeur/eigenaar
Dennis Abels werd op de Dag van de
Ondernemer door Goede Zaken in het
zonnetje gezet.
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Wat zijn het voor mensen? Zijn ze sociaal? Werken ze zelfstandig? Dat
vroeg de heer Timmers van de Luchtvaart Hobby Shop in Aalsmeerderbrug
zich af toen medewerker Wim Goes van Paswerk Detacheren er solliciteerde. Het is tien jaar later en meneer Timmers heeft nooit spijt gehad van zijn
besluit om Wim een kans te geven. ‘Hij heeft alle vraagtekens weggenomen’, vertelt Carina Timmers (links op de foto), die de zaak drie jaar terug
heeft overgenomen.
Toen de hobbywinkel een nieuw schoonmaakbedrijf zocht, koos ze bewust
voor Paswerk Detacheren. ‘Met Brenda (rechts op de foto) hebben we
opnieuw een topper erbij. Hun beperkingen zijn niet op de voorgrond
zichtbaar. Wat ik weet, hebben ze zelf verteld en je ontdekt natuurlijk bij
het samenwerken waar de grenzen liggen. Maar eerlijk gezegd, vind ik het
reuze meevallen.’
 w
 ww.paswerk.nl/paswerk-bedrijven/detacheren/

AVEK, opgericht in 1966 door ‘opa’
Abels, ontwikkelt en produceert technische producten uit band en draad.
Concrete voorbeelden zijn trekveren, borgveren en andere technische
veren voor onder meer vliegtuigen,
satellieten of schuifdaken van auto’s.
‘Als je in een Duitse auto rijdt, is de
kans heel groot dat onze veren daar
inzitten’, vertelt Dennis Abels, terwijl
hij één van de veren van de lopende
bank pakt. ‘Deze gaat bijvoorbeeld
naar Mexico voor de BMW X-serie.
Maar we maken ook onderdelen voor
Volvo, Rolls Royce en Mini Cooper.’
Kwaliteitscontrole
De onderdelen/halffabricaten die in
hoog tempo van de band rollen, gaan
vanuit de Waarderpolder de hele we-
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reld over. Zoals het beugeltje om een
kunststofonderdeel van Remeha-ketels op hun plaats te houden. Of de
trekveren die in de portemonnees van
Secrid worden gebruikt om een pasje
omhoog te laten springen. Maar ook
segmentmesjes voor groenten-snijmachines. Daarbij is veel aandacht
voor kwaliteitscontrole: zowel geautomatiseerd als handmatig worden
producten zorgvuldig gecontroleerd.
Dat Dennis Abels en zijn bedrijf op
deze dag in het zonnetje worden
gezet, heeft hij te danken aan Marco
Post van Maxibel led-verlichting. Die
‘nomineerde’ AVEK wegens de goede

omgang met het personeel. Dat blijkt
wel uit het feit dat ongeveer de helft
van het 35 koppen tellende team er al
twintig jaar werkt. Zoals Ruurd, die in
1993 via Paswerk bij het bedrijf kwam.
Abels: ‘Ruurd ziet alles: als er iets misgaat in de productie, heeft hij het meteen door. Ook begeleidt hij elk jaar
een groep jongeren die hier een soort
snuffelstage komt doen. En gelukkig
krijgen we er ook regelmatig nieuwe mensen bij. Wat wij goed doen
in ons personeelsbeleid? Geen idee
eigenlijk, maar als mensen hier door
hun proeftijd komen, gaan ze meestal
nooit meer weg.’

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
di. 23 november
Tax for Good
Thema: Hoe kan belasting zorgen voor
minder druk op onze planeet?
Vanaf 20.00 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger
ww.dezwijger.nl
w

di. 30 november
Sparkz Netwerkdiner
Jubileumbijeenkomst, met per gang
wisselende tafelindeling.
18.00-22.30 uur
Locatie: Landgoed Groenendaal
ww.sparkznetworking.nl
w

vr. 28 & za. 29 januari
Global Leadership Summit
Wereldwijde conferentie, via een
livestream, met verschillende sprekers.
Vanaf 17.00 uur
Locatie: Shelter Haarlem
ww.opwekking.nl
w

vr. 26 november
Haarlem After Work
Borrel met live muziek, iedere laatste
vrijdag van de maand, thema: Welcome
Back!
17.30-21.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
ww.societeitvereeniging.nl
w

do. 2 december
NetwerkenWerkt!
Online bijeenkomst, netwerk voor HRprofessionals uit Zuid-Kennemerland en
IJmond.
10.00-11.30 uur
ww.netwerkenwerkt.nu
w

Ma. 7 februari 2022
Netwerkontbijt Geloven in de Stad
Met als thema: werk, niet een
verplichting, maar een roeping.
7.00-9.00 uur
anmelden:
A
arnold@gelovenindestad.nl

Goede Zaken is een
commerciële uitgave, in
samenwerking met diverse
partners, geproduceerd
onder redactionele
verantwoordelijkheid van:

waarderpolder.nl
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Tips en contact:
goedezaken@decoalitie.nl.

