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Een echte Martin Haring herken je 
aan zijn hartelijkheid, zijn  behulp-
zaamheid en zijn liefde voor Low-
lands. Martin is de drijvende kracht 
achter de succesvolle minor ‘On-
dernemerschap’ van de HvA. Het is 
daarom de hoogste tijd om zijn bij-
zondere prestaties in de spotlights te 
zetten.  

Don’t stop me now

‘Muziek brengt het beste in mij naar boven 
en inspireert mij. Inspiratie betekent voor 
mij dat ik weer energie krijg en gemak-
kelijker kan overgaan naar een nieuwe 
stap. Ik ga dit jaar voor de 15e keer naar 
Lowlands en ik laat mij graag verrassen 

door alle culturele hoogtepunten die dit 
festival te bieden heeft. Het programma 
is altijd erg gevarieerd. Naast muziek is 
er�ook�film,�buitentheater,�dans�en�caba-
ret.  Muziek is echt een passie voor mij. Ik 
houd ervan om te performen met karaoke 
en daar heb je niet altijd een goede stem 
voor nodig. Queen is een van mijn favorie-
te bands en het leek mij een leuk idee om 
hun muziek zelf te brengen. Het podium 
heeft een enorme aantrekkingskracht op 
mij. Ik voel me daar op mijn best, mits ik 
goed ben voorbereid. Je moet zorgen dat 
datgene waarmee je bezig bent, ook echt 
goed is. Deze instelling is ook erg belang-
rijk bij het ondernemen.’

A kind of magic

‘Ik ben heel trots op het feit dat ik de mi-
nor Ondernemerschap heb uitgebouwd 
tot een paradepaardje van de hogeschool. 
Het succes is niet uit de lucht komen val-
len, want we zijn inmiddels bezig met het 
15e semester van onze minor. Het heeft 
zeker zeven jaar geduurd voordat de mi-
nor beter is gaan lopen. Ik heb hier vooral 
veel tijd in moeten investeren, maar deze 
periode heeft mij veel plezier opgeleverd. 
Nu overtreft de minor alle verwachtingen. 
Het voelt goed om betrokken te zijn bij 
projecten waarbij je vanaf de start iets 
mag opbouwen en later mag uitbouwen. 
Daar zit tegelijkertijd ook mijn kracht. Ik 

Interview met de koning van het
ondernemerschap



25April 2013

vind het ontzettend mooi om jonge men-
sen te begeleiden bij het starten van een 
onderneming en hen de tools aan te rei-
ken, zodat zij zichzelf beter leren kennen. 
Ik hoop bij studenten gedurende de minor 
de zoektocht naar hun drijfveren aan te 
wakkeren. Het succes van deze minor be-
tekent voor mij: de aanhouder wint. Door-
zettingsvermogen wordt echt beloond.’

We are the champions

‘Het opmerkelijkste wat ik heb meege-
maakt, naast de vele gekke visitekaartjes, 
is het winnen van de European Enterprise 
Award met het ACE, het Amsterdam Cen-
ter for Entrepreunership. Als lid van het 
managementteam was dit de ultieme be-
kroning op ons werk. Het ACE won na-
melijk de prijs voor het vernieuwende on-
derwijsprogramma om ondernemerschap 
onder studenten te stimuleren. De euforie 
die in Budapest met de uitreiking gepaard 
ging, was ongekend. We hadden natuur-

Ondernemen is datgene waar jijzelf warm 
van wordt en waar je energie van krijgt. 
Deze energie kun je vervolgens omzetten 
door het oplossen van problemen van an-
deren. Je kunt met ondernemen heel cre-
atief bezig zijn, je kunt aan iets bouwen 
wat helemaal van jou is en het geeft veel 
voldoening als je ziet dat het lukt om een 
verschil te maken.  De minor ondernemer-
schap is dé manier voor een student om 
een eigen bedrijf te starten. Vanaf het 
begin worden studenten als zelfstandig 
ondernemer benaderd. Studenten uit ver-
schillende opleidingen gaan gezamenlijk 
aan de slag. Er wordt veel van de stu-
denten verwacht, denk hierbij aan proac-
tief gedrag, creativiteit, zelfstandigheid, 
teamwork, planmatig werken, durf en be-
trouwbaarheid. De minor is toegankelijk 
voor alle hbo-studenten in Nederland die 
toegang hebben tot jaar drie van hun stu-
die. Er zijn geen instapvoorwaarden en er 
worden op dit moment geen aanvullende 
toelatingseisen gesteld.
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lijk wel op de prijs gehoopt, maar de con-
currentie was moordend. Het voelde als 
een Oscaruitreiking. Het was een specta-
culaire ervaring.’

 

Under pressure

‘De crisis leidt ertoe dat ondernemers hun 
creatieve vermogen nog meer aanboren 
en dat zij beter de schaarse middelen in-
zetten om optimaal resultaat te bereiken. 
Een economische dip is daarom vooral 
gunstig voor de ontwikkeling van onder-
nemende kwaliteiten. Een tunnelvisie 
staat beginnende ondernemers vaak in de 
weg, terwijl je deze op gemakkelijke wijze 
kunt voorkomen. Ondernemers krijgen 
een tunnelvisie als zij te lang aan de te-
kentafel blijven hangen. Als je wilt onder-

nemen, dan moet je zo snel mogelijk be-
ginnen en met je idee de markt op. Deel 
je idee met potentiële klanten, laat een 
prototype maken en analyseer de reac-
ties. Als je anderen confronteert met jouw 
idee, weet je ook of je het plan aan de 
kant kunt zetten of het aan moet scher-
pen. Je ziet ook vaak dat mensen veel 
geld steken in een project dat uiteindelijk 
weinig oplevert. Je moet realistisch blijven 
kijken naar je eigen idee. Sometimes you 
have to kill your darlings.’ 

Friends will be friends

‘Ik heb nog altijd de ambitie om mijn 
promotie af te maken. In dit onderzoek 
analyseer ik in hoeverre een sociaal net-
werk kan bijdragen aan het succes van 
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een onderneming. De meeste mensen 
onderschatten een netwerk. Velen reali-
seren zich niet dat ze veel gemakkelijker 
tot bepaalde activiteiten kunnen komen, 
als zij de mensen om hen heen zouden 
inzetten. Een goed netwerk is vooral een 
groep mensen die je regelmatig ziet, die 
jouw inzet op waarde kunnen schatten en 
die hun ogen voor jou open willen houden 
op het moment dat er zich dingen voor-
doen die voor jou interessant zijn. Mensen 
zijn bang om hun netwerk in te zetten, 
omdat ze denken dat de ene dienst de 
andere opvraagt. Netwerken is niet alleen 
ontvangen, maar ook veel geven. Mijn er-
varing is dat je ook genoeg terugkrijgt als 
je veel geeft. Het mag alleen nooit je doel 
zijn om veel te ontvangen. Zoek altijd het 
onbekende op om er daardoor sterker uit 

te komen en om je eigen kracht beter te 
kunnen gebruiken.’

I want to break free

‘Ik ben pas tevreden als ondernemer-
schap in alle aspecten van de hogeschool 
gezien wordt als een volwaardige manier 
om op hbo-niveau te opereren. Veel on-
dernemers zijn schoolverlaters  en men-
sen onthouden helaas dat je voor onder-
nemen geen hogere beroepsopleiding 
nodig hebt. Ik denk dat hbo-niveau en het 
ondernemen elkaar juist kunnen verster-
ken. Ik hoop over tien jaar terug te zien 
dat ik hieraan een bijdrage heb geleverd.’

Door: Dagmar Boer •
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