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‘Mooie bijverdienste’

Een eigen bedrijf tijdens je studie
druk? Nee hoor, vindt Sabine Bink
(22). Dat valt allemaal prima te
combineren. “Het contact met de
klant kan overdag tussen de lessen
door en de rest doe ik in de avond-
uren.” Bink, vierdejaars student
bouwtechnische bedrijfskunde aan
de HvA, zette CVcheck op in novem-
ber en heeft inmiddels al heel wat
cv’s en sollicitatiebrieven mogen
controleren en verbeteren.

Haar bedrijf is een voortvloeisel
van haar vorige baan als recruiter
bij verschillende werving- en selec-
tiebureaus, zegt ze: “Medestuden-
ten wisten dat ik dit werk deed en
vroegen me steeds vaker om ook
naar hun cv of sollicitatiebrief te
kijken. Waarom zou ik er geen geld
voor vragen, dacht ik toen.”

Bink krijgt geen begeleiding van-
uit haar opleiding, maar dat is ook
niet nodig, vindt ze. “Ik heb bijna
alles kunnen vinden op internet op
de site van de kamer van koophan-
del. Ik heb mijn eigen netwerk inge-
schakeld bij dingen die ik niet wist,
zoals het maken van een website.”

Zodra haar opleiding onder haar
bedrijf gaat lijden, stopt ze ermee.
“Het sluit niet aan bij mijn studie
en bij wat ik wil gaan doen, iets in
de vastgoedsector. Dit is gewoon
een mooie bijverdienste.”

Ze heeft veel geleerd. “Het princi-
pe van klantenwerving en doorzet-
ten, het maken van een website,
wat iets kost, de btw-aangifte en
dat de klant centraal staat: ik heb er
veel aan gehad.”

‘Ik profiteer van de gunfactor’

Voetbal, Melissa Linszen (24) moet er niets van hebben. Maar
als Nederland speelt, wil ze nog wel eens uit de band springen.
Zo ook tijdens het laatste WK. Maar wat was het lastig om er
nog een beetje leuk uit te zien in die oranje hobbezakken die al-
leen nog maar in XL verkrijgbaar leken te zijn.

Linszen ontwierp haar eigen WK-jurkje in rood, wit en blauw
en kreeg zo veel leuke reacties dat ze tijdens de minor onderne-
merschap van ACE besloot een eigen bedrijf op te zetten om
‘vrouwelijke, sexy’ fankleding te ontwerpen en produceren. De
naam: Fangirls: “Dat staat voor fabulous, attractive en
naughty.” Ze heeft inmiddels een paar duizend jurkjes, T-shirts
en tanktops aan FC Utrecht en FC Twente verkocht, uiteraard in
de kleuren van de club.

Voor Linszen, vierdejaars student sportmarketing aan de
HvA, kwam de minor ondernemerschap als geroepen: “Het was
de beste minor ooit. De leraren behandelen je niet als student,
maar als ondernemer en je kunt alle vragen stellen die je wilt.
Zonder de minor had ik nooit zo snel een bedrijf opgezet.”

Het voordeel van het beginnen van een bedrijf tijdens je stu-
die? “Je krijgt goede begeleiding en je kunt nog fouten maken.”
En nog een voordeel: “Toen ik bij FC Utrecht binnenkwam, von-
den ze het geweldig dat ik nog student ben. Het is ook een beet-
je de gunfactor waarvan ik profiteer.”

De combinatie met de eigen opleiding gaat nog niet helemaal
zoals ze zou willen. “Ik wil afstuderen op mijn eigen bedrijf. Ik
zou willen kijken of ik ook internationaal kan gaan, hoe het
dan zit met sponsors en licenties, maar dat mag niet. Het past
niet in mijn opleiding.”

Ze snapt er niets van. “Ik heb in mijn eigen bedrijf meer ge-
leerd dan dat ik ooit ergens anders had kunnen doen. Ik heb al-
le gesprekken zelf gevoerd, ook de financiële.”

ook nog studeren
Ook bij het ROC van Amsterdam leg-
gen ze de nadruk op dat onderne-
mend handelen. Bestond er al de
mogelijkheid voor studenten om zo-
geheten College Companies op te
richten, fictieve studentenbedrij-
ven, en het is de bedoeling dat bin-
nenkort alle dertigduizend leerlin-
gen een module ondernemerschap
krijgen voorgeschoteld.

Daarin gaat het niet om het oprich-
ten van een eigen bedrijf, maar om
de ondernemende kwaliteiten, zegt
Pieter Korte, projectleider onderne-
merschap van het ROC van Amster-
dam: “Ook in grote bedrijven zijn
competenties als leidinggeven, sa-
menwerken en organiseren heel be-
langrijk. Van timmerman of auto-
monteur tot artiest of verpleegkun-
dige: zelfstandig kunnen werken en
ondernemend handelen zijn essen-
tiële kwaliteiten.”

ROC’ers die een eigen bedrijf wil-
len oprichten, hebben daar na hun
opleiding alle ruimte voor. Tot die
tijd kunnen studenten naar harten-
lust oefenen in de College Compa-
nies of de Business Contests, geor-
ganiseerd in samenwerking met de
HvA, waar studenten van het vmbo,
mbo en hbo hun bedrijfsplannen
kunnen pitchen.

Jordi Bron mag over een paar
maanden echt van start. Het laatste
jaar heeft hij toch al tussen de twin-
tig en dertig opdrachten binnenge-
haald met zijn adviesbureau op het
gebied van ledverlichting, maar er-
van leven kon hij nog niet. “Alles
wat ik heb verdiend, heb ik ook weer
geïnvesteerd.”

De inkomsten mist hij nog niet: “Ik
heb een bijbaan achter de bar.” Na
zijn afstuderen moet hij winst ma-
ken, maar nog even geduld: “Ik
hoop niet dat er nu te veel werk bin-
nenkomt. Nog een paar maanden,
dan kan ik knallen.”


