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Powervrouwen in de spotlights bij Hogeschool Inholland
Dinsdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De dag wordt op vijf locaties van Hogeschool Inholland op een speciale manier gevierd, met een inspirerend dagprogramma. Kelly van Bakel, vierdejaars studente Creative Business
uit Haarlem, organiseert de dag, waarop onder andere de powervrouwen die bij
Inholland studeren en werken, in de spotlights worden gezet.

Kelly van Bakel is het prototype van
een sprankelende powervrouw.
Ze steekt de handen graag uit de
mouwen - ‘ik heb heel veel ideeën
en ik vind heel veel leuk’ - en startte
daarom onlangs haar eigen bedrijf in
social media beheer onder de naam
By Kelly Gillian. Ze is daarnaast twee
dagen in de week actief voor SUCH
(Start Up Campus Haarlem), waar ze
het beheer heeft over de marketinguitingen. ‘Studenten leren bij SUCH
de skills die nodig zijn voor het ondernemerschap. Van het maken van een
businessplan tot aan pitchen en personal branding. Ondernemend zijn is
de basis. Daar helpen wij bij.’

Gelijkheid voor iedereen
Vorig jaar tijdens Internationale Vrouwendag organiseerde Inholland de
Powervrouwendag in Haarlem. Dat
was een groot succes. Daarom be-

sloot Kelly het dit jaar groter aan te
pakken. ‘Van het één kwam eigenlijk
het ander. We wilden dat alle locaties
in 2022 zouden aanhaken. Dat is goed
gelukt. Dit jaar is het thema van de
Internationale Vrouwendag V/M solidariteit - de kracht voor verandering.
Iedere locatie heeft met betrokken
studenten en medewerkers een bij
het thema passend dagprogramma in
elkaar gezet. We trappen de dag gezamenlijk af via een videoboodschap
per e-mail. Hierna vinden er fysieke
activiteiten plaats op de locaties.
Het gaat dit jaar over gelijkheid van
iedereen. Dat geldt vanzelfsprekend
ook voor de LHBTIQ+ gemeenschap
in ons land.’

Officiële feestdag
Internationale vrouwendag wordt
steeds groter. In de VS is het bijvoorbeeld al een officiële feestdag.

Donatie voor Plastic Soup Foundation

Organisator Kelly van Bakel (in het roze, in het midden), omringd door andere powervrouwen van Inholland: ‘Dit jaar is het thema V/M
solidariteit - de kracht voor verandering.’

Volgens Kelly gaan we in Nederland
steeds meer die kant op. “We worden ons bewuster dat ogenschijnlijk
normale zaken niet normaal zijn. Die
ervaringen en verhalen geven wij een
podium in ons programma. Dat gaan

we precies doen op onze Powervrouwendag. Wil je je laten inspireren op
deze dag? We heten je van harte welkom in onze vestigingen in Alkmaar,
Diemen, Den Haag, Rotterdam en
Haarlem natuurlijk.’

 Voor meer informatie over het
programma op Internationale
Vrouwendag: www.inholland.nl

Jongerenproject over duurzame ondernemersplannen
Tijdens de Week van de Circulaire Economie presenteerden bovenbouwleerlingen van Het Schoter en het Rudolf
Steiner College duurzame ondernemersplannen. In totaal deden zo’n 200
leerlingen aan de projecten mee.

Robbert Berkhout, wethouder van
onder meer Duurzaamheid, was aanwezig op Het Schoter en sprak zijn
waardering uit voor het werk van de
jongeren. Ook gaf hij aan dat alle ideeën goed gebruikt kunnen worden voor
het verduurzamen van de stad.
2021 was een succesvol jaar voor NoMorePlastic, producent van duurzame
design-tassen, en dus ook voor de Plastic Soup Foundation. Het door het
bedrijf van de Haarlemse ondernemer Ernst-Jan Koole (rechts op de foto)
gekozen goede doel ontving een cheque van 3.000 euro. Milou de Ruig
(links), fondsenwerver bij Plastic Soup Foundation, nam de cheque in ontvangst. ‘NoMorePlastic steunt ons al geruime tijd en we zijn trots op deze
samenwerking. We kunnen de donatie goed gebruiken in onze strijd tegen
plasticvervuiling en het op de kaart zetten van, en het onderzoek naar, de
gezondheidseffecten van plastic.’
Ondanks het verbod op plastic tassen, gebruiken we als Nederlanders
gemiddeld nog altijd 35 plastic tassen per jaar. Die veelal kort na aanschaf
afgedankt worden en bij het afval verdwijnen. Duizenden consumenten en
tientallen bedrijven kozen in 2021 voor een NoMorePlastic tas. Ernst-Jan
Koole: ‘Een geweldige mijlpaal, waar ik heel blij van word!’

WWW.GOEDEZAKEN.NU/AGENDA
di. 8 maart I Vanaf 19.30 uur
Politiek Ondernemersdebat
Debat in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen.
Locatie: Nova College
w
ww.politiekondernemersdebat.nl

wo. 9 maart I vanaf 19.00 uur
Bites & Business netwerkdiner
Met als thema: elkaar leren kennen,
inspireren en actief verder helpen.
Locatie: Vooges Centraal
w
ww.bitesenbusiness.nl

wo. 9 mrt I vanaf 17.30 uur
Sparkz Netwerkborrel
Netwerkborrel voor ondernemers &
beleidsmakers.
Locatie: Carlton Square Hotel
w
ww.SparkzNetworking.nl/Agenda

Do. 24 maart I vanaf 15.00 uur
BeterBusiness Boost
Bijeenkomst rondom agenda 2022 van
de Amsterdam Economic Board.
Locatie: Hotel Haarlem
w
ww.beterbusiness.nl

Inspirerende pitches
Steeds meer middelbare scholen in
Haarlem besteden aandacht aan het
thema klimaat en duurzaamheid. Zo
organiseren Het Schoter en het Rudolf Steiner College al meerdere jaren
duurzaamheidsprojecten voor de
onder- en bovenbouwklassen. Op 16
en 17 februari waren op deze scholen
de 4e en 5e klassen aan zet om hun
ideeën op dat gebied te presenteren.
Voorafgaand werden de leerlingen geïnspireerd door pitches van duurzame
ondernemers, zoals van Design Studio
Guleria en het textielsorteercentrum

Wethouder Robbert Berkhout (links) keek en luisterde mee tijdens de presentaties van de
duurzaamheidsprojecten op Het Schoter.

van Spaarne Werkt, die vertelden over
hun organisatie en de passie voor hun
werk.
Leerlingen hadden vooral plannen
gemaakt over afval, voedsel, energie
of kleding. Er waren ideeën over het
tegengaan van voedselverspilling,
duurzaam shoppen, het recyclen van
kleding, hergebruik van mobieltjes,
het aantrekkelijker maken van treinreizen en het tegengaan van zwerfafval.
Dit laatste thema ligt dicht bij de belevingswereld van de scholieren. Een

idee om afval langs de zogenaamde
‘snoeproutes’ van de supermarkt naar
school te voorkomen, was het plaatsen
van een statiegeldmachine op school
voor flesjes, blikjes en plastic zakken.

Groene Larf Bokaal
Op het Rudolf Steiner College werd
traditiegetrouw de Groene Larf Bokaal
uitgereikt aan de groep leerlingen met
het beste idee. Una, Nynke, Beatrijs en
Marlijn haalden de meeste punten binnen met het idee voor een zero waste
voedselgids van Haarlem.
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