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H

onours-reizigers,

Honours 2020-2021 was echt een bijzonder jaar. Een groep die steeds meer een groep werd,
eerst weifelend, maar vooral na het tweede weekend stond daar ineens een heel hechte groep.
Dit jaar ging snel, het vloog voorbij. Misschien was de brute onderbreking van onze fysieke ontmoetingen door COVID daar wel debet aan. Het is toch minder chill om na een sessie na te praten
achter de laptop in plaats van op één van de banken in onze ‘natural habitat’: Brainz.
De COVID-tijd, het virus dat de wereld tot stilstand bracht; een epistemologisch breukvlak in onze
tijd. Veel zaken zullen definitief veranderen en nooit meer hetzelfde worden. Lastig, vervelend,
maar ook heel bijzonder om mee te maken. Knap hoe snel jullie je aanpasten aan het nieuwe normaal. Maar nog meer dan vorig jaar, merkte je dat COVID bij iedereen zijn tol begon te eisen. Het
was dan ook geweldig dat we ineens elkaar weer fysiek in Brainz konden ontmoeten. Daarbij kon
Scott Blick jullie stage performance live verbeteren door jullie boodschap echt te ‘laten landen’.
Het tweede weekend was wat mij betreft het voorlopige hoogtepunt. Het was een weekend waarin
we elkaar echt ontmoetten: elkaar heel diep in de ogen aankijken, een wad-wandeling maken naar
gebouw X en diepgaan in de fietsenkelder. Dit was ook het eerste jaar dat een hond een sessie
bijwoonde. Dat hadden we veel eerder moeten doen. Wat is nou leuker dan een Honours-pet?
Jullie waren een leuke groep met mooie mensen, die elkaar de ruimte gunden! Diversiteit te over,
introvert, extrovert, breedsprakig, to the point, sociaal en één was er erg verstrooid. Een prachtige
honours-cocktail!
Maar het is nog niet over. Pas na de grande finale en het ‘graduation ritual’ treden jullie toe tot het
land der alumni met de eeuwige roem die daarbij hoort. Er wacht jullie nog één grensoverschrijdende opdracht! Dan pas is het tijd om afscheid te nemen, maar ook weer niet. Je neemt afscheid
van een (in)spannend jaar en hebt de maandagavond weer voor jezelf, maar je blijft toetreden tot
de community van Honoursstudenten. Alumni zijn van een programma dat door de Eagles aardig
samengevat wordt in de regels:
“Last thing I remember, I was running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
‘Relax’ said the night man, ‘We are programmed to receive.
You can check out any time you like, but you can never leave!’”

“Een prachtige

Zoals wij zeggen: eens een Honoursstudent, altijd een Honoursstudent.
Heel erg bedankt! Ik heb veel van jullie geleerd!
Ik wil met Donovon Livingston eindigen:
‘The sky is not the limit, it’s only the beginning! Lift-off’.
Ik wens jullie een geweldige reis toe.

Laatste woord
Tribe 2021 video
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Hems Zwier

H

ey,

Mijn naam is Tim. Afgelopen jaar ben ik student-assistent geweest bij dit programma. Daarnaast
zit ik in het derde leerjaar van de opleiding werktuigbouwkunde. Maar dat is bijzaak, dit programma is veel spannender.
Honours Programme Social Innovation; ook dit jaar was anders dan de meeste. Dankzij de coronamaatregelen verplaatste het onderwijs zich naar een online omgeving waarin mondkapjes, afstand en een avondklok de nodige hersenkrakers veroorzaakten. Gelukkig zijn we bij het Honours
niet voor een gat te vangen. Na veel overleg konden we toch aan de gang in ons geliefde Brainz.
Voor vele van jullie was dit spannend. Een groep nieuwe mensen die je op anderhalve meter
afstand leert kennen. Mensen van verschillende afkomst en met verschillende verhalen. In een
korte tijd leerden we veel over elkaar en werden er soms dikke muren afgebroken; iets waar jullie
behoorlijk trots op mogen zijn. Dat staat hier niet voor niets, want een Honoursstudent kan af en
toe wel wat vergeten: opdrachten, bloemen, sleutels, om niet te spreken over de tijd. Ik zal geen
namen noemen maar als ik hierover terugdenk zal ik eentje in ieder geval niet vergeten.

“Een nieuwe groep mensen die je op anderhalve meter afstand leert kennen”
In dit programma sta jij centraal. Wat zijn je kwaliteiten? Wat heeft jou gevormd? Wat wil je bereiken? Waar wil je vanaf? En waar wil je later op terug kunnen kijken? Voor je deelname had je
iemand misschien wel uitgelachen als deze vragen je gesteld werden. Nu kijk je terug op een jaar
waar ze allen voorbij zijn gekomen. Dat kan een behoorlijke klap in het gezicht zijn. Angsten en
oud zeer werden met de linker- en rechterhersenhelft onderzocht. Nieuwe denkwijzen waarmee
zelfs onderstaand probleem opgelost kan worden.

Honours-cocktail”

8+6=3
3+9=1
5+0=?

In reflecties en door gesprekken is het duidelijk
geworden wat er bij iedereen speelde. Persoonlijk,
maar dan in een groep. Met een lach en een
traan hebben jullie de eindstreep behaald.
Dit zegt genoeg over hoe jullie met elkaar
omgaan en wat jullie kunnen bereiken.
Heel veel succes!

Tim Buurkes
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H

onours Programma Sociale Innovatie 2020-2021,

Ieder jaar is het weer een verassing hoe de studenten op de eerste maandagavond in september Brainz komen binnenlopen. We hebben jullie allemaal individueel toegelaten en hebben dus
slechts een inschatting van hoe jullie als groep samen zouden zijn. We hadden vooraf veel voorbereidingen getroffen om een zo leerzaam en leuk mogelijk jaar mogelijk te maken en toch corona-proof te zijn. Naast die zenuwachtige gezichtjes van de studenten die eerste maandag, was het
voor ons dus ook wel even spannend hoe dat precies zou uitpakken. Jullie bewezen direct dat die
spanning nergens voor nodig was.
Na wat pittige theoretische sessies hadden jullie genoeg kennis in je zakken om Colmschate inclusiever te maken. Ik heb dat weekend spanningen voelen oplopen, vriendschappen zien ontstaan
en topideeën mogen aanhoren. Jullie bewezen dat je ondanks corona boven jezelf uit kan stijgen
en zelfs de wethouder omver kan blazen.
De periode online hebben jullie allemaal – hoe bitter ook – overleefd, en daar zal ik dan ook verder
geen woorden aan vuil maken. Toen we eindelijk weer naar fysieke sessies mochten, stond direct
het tweede weekend voor de deur, en daar hebben jullie als groep mij echt doen verbazen. In dat
weekend leek de groepsdynamica te veranderen en zag ik jullie een steeds hechtere groep worden. Wat dat betreft had het jaar nog een paar maanden langer mogen duren.
Het zou voor mij het tweede en laatste jaar worden als student-assistent. Een jaar dat jullie hebben gemaakt als één om niet snel te vergeten. Ik zou jullie willen meegeven om ‘honours-like’ omgevingen te blijven opzoeken en ook het contact met elkaar warm te houden. Je weet maar nooit
waar je elkaar – naast natuurlijk de gezelligheid – allemaal nog voor nodig kunt hebben.
Ik heb ervan genoten jullie te zien groeien en ik hoop jullie snel te zien op de barbecue waar we
hopelijk een keer wél kunnen borrelen!

“Het jaar had nog een paar maanden
langer mogen duren.”

Tijs Berkenbosch
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Anouar Nijland
Projecten
Mijn eerste project was Vetus Fortuna, dat ging over het
geluk van ouderen in de wijk Colmschate. Wij wilden het
voor senioren makkelijker maken om deel uit te maken
van de buurt; we wilden het inclusiever maken. Dit hebben we gedaan door een implementatieplan te schrijven
voor het buurthuis om actiever nieuwe ouderen te werven.
Mijn tweede project was een individueel project en
focust op het contact leggen tussen jongeren. Jongeren
zijn sinds de coronacrisis steeds eenzamer geworden.
Ze zoeken naar nieuwe contacten die ze vroeger wel
konden maken, maar wat nu juist lastiger is, het is een
grotere uitdaging. Hiervoor heb ik in overleg met de jongeren gekeken naar een oplossing. Sociale contacten
maken op de oude vertrouwde manier, alleen dan online: online uitgaan.
Ik heb Honours ervaren als een groot onderdeel van
mijn eigen leerproces. De projecten spraken mij minder
aan dan ik in eerste instantie verwacht had, maar het
persoonlijk groeien heeft mij veel lessen opgeleverd.

Even voorstellen

Favoriete drankje
Rocketshot, Wodka
Energy of Wodka
7-Up.

Ik ben Anouar Nijland, ik kom uit Nieuwleusen en ik studeer Logistics
Engineering. Ik heb voor het programma gekozen omdat ik op zoek was
naar meer uitdaging. Ik was geïnteresseerd in persoonlijke groei en
groepswerk en dit werd beide aangeboden. Het sprak mij aan dat er veel
opleidingen samenkomen.
Noem een random fact over jezelf
Ik heb vijf zwemdiploma’s maar ik vind zwemmen helemaal niet leuk.
Wat is je lievelingsdier?
Een witte tijger. Mochten dinosaurussen nog bestaan: dan een velociraptor.
Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
Marco Mout omdat hij ons actief betrok, ook online, bij zijn eigen leerproces. Daarnaast zullen Scott en Loes mij ook altijd bij blijven.
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“Doe met je leven wat je zelf wilt, zolang je er maar van kan
genieten.”
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Artemisia Figetakis
Projecten
Ik zat als groepsproject bij Stukkie voor een Ukkie waar
we bezig waren met inclusiviteit voor kinderen. Mijn
IP gaat over eerlijke kleding. Ik vind Honours een hele
mooie ervaring, zowel voor het curriculum als de groep
mensen.

Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Ik ben al langer geïnteresseerd in het bestrijden van
slavernij en ik heb er ook eerder een onderzoek naar
gedaan.

Wat is jouw slechtste gewoonte?
Slapen in plaats van werken
Wat is je lievelingsdier?
Olifant

Even voorstellen
Mijn naam is Artemisia, ik ben 20 jaar en zit momenteel in het tweede jaar
van Global Project and Change Management. Ik heb voor Honours gekozen, omdat ik zin had in een extra uitdaging met studenten van andere
studies.
Favoriete drankje
Biertje

Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
Ik vond Marco Mout geweldig; zijn verhaal en visie op het leven waren
heel inspirerend.
Noem een random fact over jezelf.
Ik leef voor How I met your Mother.
Domste manier hoe je gewond bent geraakt?
Niet zozeer gewond, maar ik heb mijn haar per ongeluk een keer in brand
gezet tijdens scheikunde.
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“Verzamel zoveel mogelijk ervaringen en laat angst daar niet
een hindernis van zijn.”
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Arthur jonker
Projecten
Mijn eerste project was Colmplay; een manier voor
jongeren om op een laagdrempelige manier kennis te
maken met muziek. We zijn nog steeds in gesprek met
muziekverenigingen om het ook echt te realiseren!
Nu ben ik bezig met mijn individuele project: Campbnb. Het is eigenlijk hetzelfde als Airbnb maar dan voor
kamperen. Iemand kan zijn/haar stuk grond verhuren
als kampeerplek. Hiermee wil ik kamperen makkelijker,
goedkoper, socialer en leuker maken. Ook wil ik hiermee
duurzaam reizen stimuleren. Campbnb is namelijk met
name bedoeld voor avonturiers: mensen die een actieve
vakantie willen en een slaapplek zoeken. Het project zal
in eerste instantie in één bepaalde omgeving opgezet
worden maar het doel is om het uit te laten groeien door
heel Nederland, net als Airbnb maar dan beter natuurlijk!
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Het klimaatprobleem vind ik heel ernstig en belangrijk. Ik
wil bijdragen aan een betere toekomst en daarbij hoort
ook duurzaam reizen. Omdat de reisindustrie zo goed
als stil ligt vanwege de pandemie is dit het ideale moment om het opnieuw in te richten.

Even voorstellen
Mijn naam is Arthur Jonker, ik ben 18 jaar oud en ik ben geboren in Assen. Ik woon in Emmeloord en ik doe de hbo-opleiding aan het Windesheim in Zwolle. Ik heb voor Honours gekozen voor de ervaring en ik was
op zoek naar uitdaging!
Favoriete drankje
Water

Noem een random fact over jezelf.
Ik spreek ‘falafel’ verkeerd uit.
Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
Eva Smeele en Walhallab blijven me bij omdat ik dat hele inspirerende
personen en presentaties vond!
Wat is je lievelingsdier?
Adelaar
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“Doe iets omdat je het leuk vindt, want dat is het
belangrijkste!”
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Aya Mahran
Projecten
De projecten die ik heb gedaan zijn Vetus Fortuna en
Gelukzoekers. Vetus Fortuna gaat over het brengen van
ouderen naar buurthuizen om activiteiten te ondernemen. Gelukzoekers gaat over het samenbrengen van
asielzoekers door middel van rolmodellen, een zoekfunctie en een forum waarin zij hun ervaringen kunnen
delen. Honours heb ik als heel bevrijdend ervaren omdat
ik heel veel dingen heb geleerd die mij vooruit kunnen
helpen in mijn leven.
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Ik woonde vroeger zeven jaar lang in een AZC. In die
tijd was er veel spanning en ik moest vaak onvoorbereid
verhuizen. Ik wilde dit graag aangenamer maken voor
de huidige asielzoekers.

Wat is jouw slechtste gewoonte?
Ik kan niet zo goed tegen mijn verlies.
Wat is je lievelingsdier?
Olifant

Even voorstellen
Mijn naam is Aya Mahran, ik ben 21 jaar oud en ik woon in Dronten.
Momenteel zit ik in het derde jaar van mijn Verpleegkunde studie. Ik heb
voor het Honours gekozen omdat ik graag extra uitdaging wilde en omdat
ik echt iets voor de samenleving wilde betekenen.
Favoriete drankje
Fanta

Domste manier hoe je gewond bent geraakt?
De domste manier waarop ik gewond geraakt ben, was op de middelbare
school. Ik zakte in de kantine door een stoel heen en ik viel zo hard dat
ik vast kwam te zitten in de stoel en mijn stuitbeen heb geneusd. Ik kon
dagen niet goed meer lopen.
Noem een random fact over jezelf.
Ik draag altijd twee verschillende sokken.
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Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
Scott blijft mij bij omdat hij mij heeft geholpen om te laten zien wie ik ben
en dat moment op het podium was voor mij het leermoment van het jaar.

“Wees altijd jezelf! Laat je nooit iets wijsmaken door een ander. Wat je
ook doet, doe het omdat jij dat wilt en niet wat een ander wilt.”
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Bas Feijen
Projecten
Bij het groepsproject heb ik gewerkt aan “Stukkie voor
een Ukkie”. Met het individuele project ben ik bezig
geweest met een voorworm in Dalfsen voor jongeren
met een zware lichamelijke en/of geestelijke beperking.
Ik vond het een ontzettend leuk, gezellig een leerzaam
jaar en ik ben erg blij dat ik ervoor gekozen heb om aan
HPSI mee te doen!
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Mijn neefje heeft een zware lichamelijke en geestelijke
beperking. Hij is nu 20 jaar oud en mijn oom en tante
vonden het erg moeilijk om een plek te vinden waar hij
straks kan gaan wonen. Hier wilde ik me graag voor
inzetten.
Wat is jouw slechtste gewoonte?
Veel te weinig slapen.
Wat is je lievelingsdier?
Een kameleon.

Even voorstellen
Ik ben Bas Feijen, ik ben 21 jaar en ik kom uit Dalfsen. Ik zit in het vierde
jaar van de studie Civiele Techniek. Ik heb voor het Honours gekozen
omdat ik op zoek was naar wat extra uitdaging en om mijn kennis te verbreden.
Favoriete drankje
Een cola/berenburg.

Domste manier hoe je gewond bent geraakt?
Mijn kleine teen breken op een zeephelling tijdens de introductiedag van
de middelbare school.
Noem een random fact over jezelf.
Vorig jaar heb ik mijn brevet gehaald om solo te mogen parachutespringen!
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Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
Marco Mout van het Walhallab vond ik een hele toffe gastspreker. Zijn
verhaal over hoe hij het Walhallab heeft opgezet vond ik zeer interessant.
Ook vond ik dit een erg mooi voorbeeld van de AI-methode.

“Blijf lekker jezelf, anderen zijn er al genoeg! Veel succes met wat de
toekomst je gaat brengen! En we komen elkaar vast nog wel eens tegen.”

15

Elianne van Veen
Projecten
In het eerste halfjaar heb ik samen met mijn projectgroep gewerkt aan het initiatief Stukkie voor een Ukkie.
Dit was een initiatief om duurzame connecties te creëren op spelende wijs. In het tweede halfjaar heb ik mij
gestort op mijn eigen IP, namelijk WorkSwipe. WorkSwipe is een open platform voor iedereen, het is namelijk
Tinder voor de arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen
duurzame connecties gecreëerd worden op een spelende, maar vooral ook op een snelle manier.
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Mijn idee voor mijn IP kreeg ik al tijdens mijn vorige stages. Er zijn uiteindelijk helemaal niet veel wervingstools
terwijl er wel een heel groot aanbod is in vacatures.
Hierdoor is het als bedrijf super lastig om de perfecte
kandidaat te vinden. Maar ook als kandidaat is het lastig
om de perfecte baan te vinden. Ik hoop dat in mijn IP
wat te kunnen vermakkelijken.
Wat is jouw slechtste gewoonte?
Geen nee kunnen zeggen.

Even voorstellen

Favoriete drankje
Wijn

Ik ben Elianne en ik ben 22 jaren jong. Ik kom uit een klein plaatsje in de
kop van Overijssel: Steenwijkerwold, ook wel bekend als het dorp waar
Woodstock wordt georganiseerd. Momenteel zit ik in het vierde jaar van
de opleiding Human Resource Management en dat volg ik met veel plezier. Ik heb Honours gekozen voor een extra uitdaging en als een extra
verdieping.
Wat is je lievelingsdier?
Hond!
Noem een random fact over jezelf.
I could give up shopping but I’m not a quitter: Meer kleding in je kast dan
je moeder. ;)
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Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
Natuurlijk Scott!! Presenteren op je eigen manier waar je jezelf het meest
prettig bij voelt!

“We’re all a bunch of idiots trying our best.”
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The sound of Honours
De pagina’s per persoon verklappen al heel veel maar heb je enig idee
hoeveel de muzieksmaak over iemand zegt? Ik kan het je zeggen: veel! Dit
is dan ook de reden waarvoor we iedere Honoursstudent hun vijf favoriete
nummers van het moment (mei 2021) hebben laten insturen. Al deze nummers zijn verzameld en in één afspeellijst gezet op Spotify. Deze lijst kan je
vinden door de QR-code/Spotifycode te scannen.

“Tip: zet het geluid niet te hard, want er zit
ook heel wat hardrock tussen.”
– Onze eigen Arthur Jonker toen hij de lijst had samengesteld (13-05-2021, 13:03)
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Wall of weetjes
Hoe goed ken jij de Honoursstudenten?

Ik draag altijd rode nagellak.

Ik kan goed dansen (met een slokje op)

Ik eet minimaal 5 gele paprika’s in de week.

Ik durf niet op tinder

Ik wilde alleen een archeoloog worden omdat ik nog niet kon accepteren dat ik geen dinosaurus zou kunnen worden en dus maar een
beroep wilde doen waarbij ik iets met dino’s kon doen

Lijpe mocro flavour

Ik zie designer tassen als investering

Mijn kamer is net iets té opgeruimd

Karate

Ik hou van skiën

Is Freek Vonk fan

Sushi!!!!

Chihuahua's

Love gin tonic
Ik hou van lippenstift
Ik haat horrorfilms

Geen ochtendmens
Ik spring voor de lol uit vliegtuigen
Ik ben ooit staande gehouden door de
politite
Enthousiast

Ik hou van Harry Styles

Outdoor in een boom tent

Ik was in 2019 pas voor het eerst in Duitsland
Ik neem covers op.
Ik dacht dat in de file staan echt leuk was als je achter het
stuur zat maar kwam er laats achter dat dat niet leuk is
19

Elisa Tolud
Projecten
De 2 projecten die ik heb gedaan zijn:
1) Het Jèmerzí-project. Hierbij is de Jèmerzí- cyclus bedacht die de mensen in de wijk Colmschate in Deventer
inclusief betrokken maakt met elkaar en met andere organisaties. De inwoners van Colmschate kunnen elkaar
op een laagdrempelige manier leren kennen.
2) Het Blogposity project. Bij dit project gaat het om
blogs met een positieve boodschap en mensen weer
betrokken te maken met elkaar. In deze individualistische samenleving vind ik het van belang dat we er voor
elkaar zijn.
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Mensen zijn nu, tijdens de pandemie, weer meer gericht
op eigen welvaart en welzijn en niet zozeer op dat van
‘elkaar’. Toen bedacht ik dat het ook anders kon, namelijk door mensen te stimuleren om positief verbonden
te blijven met elkaar. In deze tijd is men ook creatiever
geworden met social media en heel wat activiteiten die
daarop aangeboden worden. Zo is Blogposity ontstaan:
blogs met een positieve en laagdrempelige opdracht, om
mensen te motiveren om er voor elkaar te zijn.

Even voorstellen

Favoriete drankje
Kopje verse muntthee (mét een gebakje)
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Ik heet Elisa Tolud en mijn wiegje stond in Paramaribo, de prachtige
hoofdstad van het heerlijk exotisch en Caraïbisch land: Suriname. Theologie en Levensbeschouwing is de opleiding die ik momenteel doe. Ik heb
voor Honours gekozen, omdat ik mezelf graag uitdaag en zo ook mijn
grenzen kan verleggen. Verder wil ik ook heel graag vanuit diverse perspectieven mijn talenten beter leren ontwikkelen.
Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
De gastspreker die de meeste indruk op mij heeft gemaakt is mevrouw
Grace Brok. Ze gebruikte simpele woorden die voor mij een grote betekenis hebben gehad. De woorden die ze altijd gebruikte waren: ‘’Begin met
wat er al is, begin klein en de rest komt vanzelf.” Wat me in deze woorden
het meest raakt, is het feit dat er vaak al heel wat resources zijn die op
een creatieve manier ingezet kunnen worden, maar waar er vaak aan
voorbij wordt gekeken. Dus de woorden: ‘Begin met wat er al is’, of ‘begin
klein’, zorgen voor mij voor een eyeopener en ook voor een soort zelfrealisatie dat het wel goed komt!

“Benut de kansen die je gegeven worden en geniet van elke mogelijkheid om
iets moois, opbouwend en positiefs voor de mensheid te kunnen creëren.”
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Ilse Klein
Projecten
Ik heb samen met Roy en Arthur Colmplay bedacht, hier
zijn we als groep nog steeds heel trots op. Het project
is bedoeld om jongeren op een laagdrempelige manier
met muziekinstrumenten en met elkaar in aanraking te
laten komen. Voor mijn IP wil ik een opzet maken voor
een app die kinderen intrinsiek motiveert om naar buiten
te gaan en de buurt te verkennen.
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Veel mensen ergeren zich aan het telefoongebruik wat
al op jonge leeftijd begint. Dat kinderen veel gamen en
online bezig zijn, ben ik het mee eens. Maar ik wil ze
met mijn project laten zien hoe het ook een positieve
invloed kan hebben en hoe het juist kan verbinden.
Wat is je lievelingsdier?
Honden

Even voorstellen
Ik ben Ilse Klein, ik kom uit Nieuwleusen en ik zit op de pabo. Ik heb voor
Honours gekozen omdat ik gek ben op mezelf uitdagen en ik graag nieuwe mensen leer kennen.
Favoriete drankje
Een Hertog Jan doet
‘t altijd goed!

Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
Ik vond Eva Smeele wel heel interessant. Vooral omdat wat zij heeft
gedaan voor mij eigenlijk niet te begrijpen is. Ik zou nooit alles achter
kunnen laten en ik zou alleen zo’n eind ergens heen lopen als het bier er
gratis is.
Noem een random fact over jezelf.
Ik moet soms huilen als ik puppy’s zie.
Wat is jouw slechtste gewoonte?
Ik ben soms wat ongeduldig en ik raak altijd mijn sleutels kwijt.
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“Neem jezelf niet altijd te serieus, je bent nog jong!”
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Justine Amsing
Projecten
Tijdens het eerste project ben ik samen met mijn projectgroep bezig geweest om Colmschate inclusiever te
maken voor jongeren. Hierbij heeft mijn projectgroep
organisaties met elkaar in verbinding gebracht. Ik heb
mijn projectteam als een ontzettend leuke groep ervaren
met allen een heel ‘eigen’ persoonlijkheid. Mijn tweede
project ging over financieel geluk. Wie wil er nou niet
meer vrijheid ervaren op financieel gebied?
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Ik ben zelf erg veel bezig met persoonlijke ontwikkeling
en financiën; dit is ook aan mijn studie te zien. Graag
zou ik anderen willen helpen om financieel gezonder te
worden.
Wat is je lievelingsdier?
Walvis haai
Domste manier hoe je gewond bent geraakt?
Door een schouderduw mijn schouder uit de kom gekregen.

Even voorstellen

Favoriete drankje
Pepermuntthee

Mijn naam is Justine Amsing en ik ben 21 jaar. Momenteel studeer ik met
plezier Finance & Control. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met tennis, snowboarden en beleggen. Het liefste werk ik de hele dag in Excel.
Hiervoor heb ik zelfs een zelfstandig naamwoord voor bedacht namelijk
‘excellen’.
Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
Joris Hemme en Stefan Brouwer; hun denkwijze vind ik erg mooi. Wat
jezelf gelukkig maakt staat in hun leven centraal. Daarnaast gaven zij
aan dat tijd het kostbaarste bezit is in hun leven. Hierdoor willen zij dit in
zetten in wat hun gelukkig maakt.
Wat is jouw slechtste gewoonte?
Speciale momenten voor lief nemen.
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Noem een random fact over jezelf.
Ik kijk het liefste de hele dag TED-talks.

“Kijk vooral naar waar jijzelf gelukkig van wordt,
niet naar wat anderen van je willen of verwachten.”
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Leonie Smeding
Projecten
Jèmerzí: willekeurig mensen koppelen als buddy’s/
Psychische aandoening op werk, wat nu? —> Stigma
rondom psychische aandoening op werk doorbreken.
Mensen met een psychische aandoening zijn niet slechter in hun werk dan anderen, maar werkgevers zien
vaak problemen. Ik wil de sterke kanten laten zien van
mensen met een psychische aandoening.
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Door sollicitatietraining van SB. Ik heb een gat van een
jaar in mijn cv bij mijn middelbare schoolperiode. In een
sollicitatiegesprek kunnen ze naar dit gat vragen en
kreeg ik als advies om een goed antwoord te bedenken.
Ik wil zelf eerlijk zijn zonder al te veel details.

Even voorstellen
Ik ben Leonie, ik ben 21 jaar en ik zit in het tweede jaar van Finance and
Control. Daarnaast hockey ik. Ik heb gekozen voor Honours om mezelf
verder te ontwikkelen en nieuwe mensen te leren kennen.
Favoriete drankje
Gin Tonic

Domste manier hoe je gewond bent geraakt?
Ik ben met schommelen met m’n hoofd tegen de paal gekomen en had
toen een hersenschudding
Noem een random fact over jezelf.
Ik heb alle delen van Just Dance
Wat is je lievelingsdier?
Hond
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“Doe wat je gelukkig maakt en niet wat andere willen dat je doet.”
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Loïs Verheij
Projecten
Ik heb me tijdens het groepsproject ingezet voor ouderen met het team van Vetus Fortuna. Wij hadden een
sociaal innovatief idee waarbij meer ouderen betrokken
werden bij reeds georganiseerde activiteiten in de buurt.
Op die manier leren zij nieuwe mensen kennen en kunnen ook zij nog eens heerlijk het huis uit. Mijn individueel
product betrof het retourprobleem en het feit dat er ook
mensen in de maatschappij zijn die weinig te besteden
hebben en dus vaak moeilijk aan echt nieuwe kleding
komen. Het sociale idee was een abonnementsvorm
voor kleding waarbij geretourneerde kleding een tweede
kans kreeg! Zelf heb ik Honours op allerlei manieren ervaren: ik heb irritaties gehad, ik ben verbaasd geweest,
ik heb waardering gehad, maar ook heb ik persoonlijke
groei en nieuwe inzichten verkregen. Ik moet bekennen
dat corona wat deed met mijn motivatie maar hoe meer
ik terugkijk, hoe meer ik mijn persoonlijke groei zie. Het
was niet altijd feest, maar het resultaat verbaast me!
Wat is je lievelingsdier?
Lama/alpaca of course! I mean, look at them!

Even voorstellen

Favoriete drankje
Pornstar Martini
please!

Hoi, ik ben Loïs Verheij en ik kom uit het prachtige Albasserdam (een
dorpje in de regio van het prachtige Rotterdam met het werelderfgoed
Kinderdijk in de achtertuin). Ik zit in mijn tweede studiejaar van Logistics
Engineering en ik ben het Honours Programme gaan volgen als uitdaging. Mijn eerste jaar haalde ik met goede resultaten en ik besloot dat het
tijd was voor meer uitdaging (did not know there was a pandemic coming). Bovendien wist ik van een vriend dat er ook een persoonlijke groei
bij komt kijken. Die kon ik wel gebruiken en ja, als een vriend dan erg
positief is over zijn gevolgde programma moet je wel hé.
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Ik studeer dus logistiek en het retourprobleem komt regelmatig terug in de
colleges. Ik ben op dit vlak best begaan met mijn studie en ja, daardoor
zette dit me vooral aan het denken. Al die verspilling is onnodig...
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Noem een random fact over jezelf.
Ik heb Pirates of the Caribbean ruim 25 maal gezien en elke Disneyfilm is
een goede film in mijn opinie (op Mary Poppins na, bah)

“Je weet nooit hoe iets zal zijn als je de stap nooit
zet: gewoon doen, alles komt toch wel goed.”
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Gastsprekers
Gedurende het Honoursprogramma 2020-2021 zijn er menig gastsprekers langsgekomen om hun verhalen te vertellen en om ons zo te inspireren en te helpen. Dat
waren de volgende:

Sjiera de Vries

Als deze naam je niets meer zegt,
heb je niet erg goed opgelet. Sjiera
Lector Sociale Innovatie en Diversiteit
was de vrouw die de zes eisen van
een sociale innovatie in onze hoofden
heeft gestampt. Verder had ze ook
een goede, kritische kijk op de projecten. We hebben haar meerdere keren gezien;
twee keer voor de presentaties en zo’n twee á drie keer voor feedback. Ze was kritisch, zei wat ze dacht en haar hulp was zeker waardevol (en terecht)!

Martijn Arets

Auteur van diverse boeken

Dit is de man die het meest kon vertellen
over het principe van crowdfunding. Hij was
de persoon die vertelde over het feit dat hij
via het verspreiden van een enkel filmpje
ontzettend veel geld heeft kunnen verzamelen om zo een project op te kunnen zetten. Kortom; de beste crowdfunder tot nog
toe gezien.

“Laat je woorden landen! Laat ze resoneren!”
Gaat er al een lampje branden? Scott was dé
man die iedereen heeft geholpen met verbeteren in presenteren. Hij kon wat direct zijn,
streng overkomen maar had ook erg veel humor. Hij werd misschien niet door iedereen
evenveel gewaardeerd, maar niemand zal zijn
colleges vergeten; niemand zou nu zo goed
presenteren zonder zijn tips. Toch?
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Scott Blick

coach en adviseur Communicatie

Zij besloot op een dag haar wandelschoenen aan te doen en vanaf Amsterdam
naar de Balkan te gaan lopen. Terwijl ze
De wandelaar
dit deed leefde ze van wat ze tegenkwam
en gaf ze nooit op. Ook na die tocht was
ze het wandelen nog niet zat en heeft ze
meerdere grote tochten gelopen. Ze nam ons mee met haar ervaringen, de vrijheid die ze voelde en of ze ooit bang was geweest. Inspirerende verhalen van een
vrouw met hele sterke benen.

Eva Smeele

Armijn van Roon

Sociale entrepeneur

Dé man die achter het Buddy-to-Buddy-project zat. Hij begon dit initiatief om immigranten minimaal een contactpersoon te
bieden om zo sneller een plek te vinden in
het prachtige Nederland. Prachtig initiatief
en ook inspirerende lessen die hij met ons
heeft gedeeld over zijn ervaringen. Topvent!

Deze man had een klein beetje weg van Eva;
hij besloot alles te verkopen en maar gewoon
even naar China te fietsen. Voor dat avontuur
was hij ook zo brutaal geweest om onaangeOprichter WALHALLAB
kondigd naar het kantoor van dé directeur van
zijn droombaan (in Duitsland) te gaan om een
baan op te eisen. Je weet het weer; deze man
heeft lef en geeft niet zomaar op. Hij vertelde over zijn tocht op de fiets, zijn bijzondere ervaringen en over het feit dat hij WALHALLAB had opgericht omdat hij
het maar onzin vond ‘dat je voor alles een bepaalde leeftijd moet hebben tegenwoordig’. Hij liet 9-jarigen lassen als een professional en wilde kinderen de kans
geven om hun kwaliteiten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Een hele interessante man met het prachtige raadsel: 791 = 1, 348 = 2, 898 = ?

Marco Mout

Loes ten Anscher

Kunstenares

De vrouw die je bewust maakte van wat je linkerhersenhelft allemaal kan doen en ook een
manier aanbood om je rechterhersenhelft te laten spreken. Haar college was erg inspirerend of
juist niet, de meningen waren verdeeld. Loes ten
Anscher, de kunstenares die helaas haar college
online moest geven.
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Mark Jongejan
Projecten
Het eerst half jaar had ik samen met vier andere studenten een project gedaan in Colmschate. Deventer. Hierbij
hebben wij verschillende jongerenorganisaties met elkaar laten samenwerken. Hierdoor kwam er meer ruimte
voor jongeren om hen te ontwikkelen op hun kwaliteiten.
In het tweede jaar heb ik een eigen Sociale Innovatie
gedaan waarbij ik in Lelystad het sporten voor buitensporters aantrekkelijker heb gemaakt. Zo ben ik bezig
geweest om een Calisthenics parkje te implementeren
zodat mensen daar in de buitenlucht kunnen sporten en
zodat andere organisaties daar samen dingen kunnen
gaan organiseren wat sport gerelateerd is.
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Ik woon zelf in Lelystad en ik kwam erachter dat er veel
buitensporters waren als het lekker weer was. Maar toch
zijn er amper plekken waar je met je eigen lichaamsgewicht krachttraining kan doen. Ik vond dat dit wel anders
kon en zo kwam ik dus op het idee om meer sportmogelijkheden te implementeren in Lelystad.

Even voorstellen

Favoriete drankje
Raketje (Razz-Fanta)

Mijn naam is Mark, ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Lelystad. Op dit moment volg ik de opleiding Logistics Management en zit ik in mijn tweede
jaar. In het eerste jaar heb ik mijn Propedeuse gehaald en daardoor kon
ik mij aanmelden voor het Honours Programme. Dit leek mij erg leuk,
omdat je hier projecten kan doen met studenten van verschillende opleidingen wat je weer met andere perspectieve naar dingen laat kijken.
Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
Ik vond de gastspreker Scott Blick het leukst. Deze man kwam ons een
les geven over hoe je het best kon presenteren. In de lessen van hem
deden we verschillende oefeningen die soms heel awkward waren, maar
dat maakte ons ook weer heel erg aan het lachen. De les met Scott was
echt verre van saai en ik ben blij dat dit georganiseerd was.
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Domste manier hoe je gewond bent geraakt?
Ik zat in een soort koets toen ik jong was, toen die koets stopte ging ik
staan en een beetje stoer doen. Vervolgens ging die koets weer rijden en
viel ik uit de koets...

“Schrijf de dingen op die je sowieso wil doen in het
leven en doe ze!”
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Natalia Semczuk
Projecten
Ik heb een Stukkie voor een Ukkie en het Quick net-project gedaan. Stukkie voor een Ukkie is gericht op samen
bouwen aan ruimte voor een beter leven: het bevorderen van duurzame connecties tussen kinderen en ouders in de wijk Colmschate. Quicknet wil internationale
studenten (maar niet alleen) in staat stellen om eenvoudig verbinding te maken en hun netwerk uit te breiden. Over het algemeen belastend was een geweldige
leerervaring. In die paar maanden heb ik niet alleen veel
geleerd over mezelf, mijn persoonlijke ontwikkeling maar
ook de Nederlandse cultuur. Ik heb veel geleerd over
sociale innovaties zelf, projectontwikkeling en ik heb
geweldige mensen ontmoet.
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Ik heb de mensen om me heen geobserveerd en gesproken. Studentenverenigingen en hoppegroepen zijn
niet voor iedereen weggelegd. Ik wilde een formule
bedenken die mij en mijn vrienden zou helpen contact te
maken met anderen.

Even voorstellen
Ik ben Natalia Semczuk en ik ben tweedejaars International Businessstudent. Oorspronkelijk kom ik uit Polen. Ik heb voor Honours gekozen
omdat ik meer uit mijn studie wilde halen en om een duik te nemen in de
Nederlandse samenleving.
Favoriete drankje
Wijn

Domste manier hoe je gewond bent geraakt?
Ik liep tegen een glazen wand aan omdat ik die niet zag.
Noem een random fact over jezelf.
Ik hou van sushi.
Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
De werkende modellen voor projectmanagement blijven mij bij omdat ik
zag hoe groot het verschil is als ze gebruikt worden. Het Appreciative Inquiry-model blijft mij bij. Ik geloof dat het gebruik van de sterktepunten het
fundament is waarop de toekomst kan worden gebouwd.
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“There are only great things that can happen when
you decide to get out of your comfort zone :)”
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Nienke Taalman
Projecten
Het eerste groepsproject heet Jémèrzi. Dit is een soort
buddyproject waar iedereen (van elke leeftijd) aan mee
kan doen. Elke twee weken word je dan gematcht met
een nieuw persoon en er worden steeds nieuwe activiteiten georganiseerd, zoals samen koken.
Voor mijn eigen individuele product heb ik een podcast
gemaakt: wat gebeurt er in Den Haag? Deze podcast
is gemaakt in samenwerking met jongeren. Met hen ga
ik in gesprek over de landelijke politiek en besteed ik
aandacht aan vragen die spelen binnen mijn doelgroep.
Ik wil begrijpelijk maken op een manier die jongeren begrijpen. Politiek hoeft namelijk niet saai te zijn, maar het
kan ook leuk en interessant zijn!
Ik heb erg genoten van het afgelopen jaar. De samenwerking binnen het groepsproject ging in het begin nog
wat lastig, waardoor een goede taakverdeling en communicatie essentieel werden! Ik heb geleerd om niet
bang zijn om me ergens voor uit te spreken. Daarnaast
zijn de contacten die ik heb gemaakt met andere Honoursstudenten heel waardevol!

Favoriete drankje
Overdag bestel ik
een cappuccino of
een cold brew (dat
ligt aan het weer) en
s’avonds een pinot
grigio of een Sex on
the beach (dat ligt
aan de mensen)

Even voorstellen
Ik ben Nienke Taalman, ik ben 21 jaar en ik woon in Apeldoorn. Ik doe
Journalistiek en ik heb gekozen voor het Honoursprogramma omdat ik
graag eens uit mijn comfortzone wilde stappen en iets wilde doen buiten
mijn opleiding. Het leek me ook leuk en leerzaam om samen te werken
met mensen van andere opleidingen.
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Ik zelf veel affiniteit met landelijke en lokale politiek. Voor mijn stagebedrijf OneWorld heb ik me al eerder verdiept in de toegankelijkheid van het
stemproces. Ik vind het belangrijk dat iedereen het politieke proces begrijpt en dat jongeren ook kunnen meepraten over wat er speelt. Dat hoop
ik ook met mijn IP te bereiken.
Wat is jouw slechtste gewoonte?
Ik maak vaak servies kapot of ik gooi glazen om (soms ook met rode wijn)
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Noem een random fact over jezelf.
De enige Nederlandse tv-programma’s die ik ooit kijk zijn Wie is de Mol
en Lego Masters

“Denk na over alles wat je wil bereiken, denk daarbij aan je doelen in de
Museum-opdracht. Wat zou je nu al kunnen doen om die doelen te halen?”
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Nikki Koehorst
Projecten
Het eerste project wat ik heb gedaan was “Stukkie voor
een Ukkie”. Daarmee wilden we de connecties tussen
ouders en kinderen in de wijk Colmschate in Deventer
bevorderen door hen op spelenderwijs te laten ontmoeten. Om dit te bereiken hebben we verschillende activiteiten bedacht. Het was een leuk project om te doen en
we hadden een gemotiveerde, maar gezellige projectgroep. Ik vind het wel jammer dat we door het coronavirus het project niet zelf hebben kunnen uitvoeren, maar
het bij een implementatieplan is gebleven. Mijn individuele project gaat over de psychische effecten van ziekenhuiservaringen op kinderen. Met mijn project wil ik onder
de ouders/verzorgers en de kinderen meer bewustzijn
creëren over deze effecten. Ook ga ik proberen connecties te maken tussen ouders/verzorgers en kinderen die
in dezelfde situatie zitten. Dit doe ik aan de hand van
een website en een folder. Ik vond dit een interessant
project om te doen. Ook hier heeft het coronavirus het
moeilijker gemaakt.
Noem een random fact over jezelf.
Mijn nagels zijn altijd, maar dan ook echt altijd, rood
gelakt.

Even voorstellen
Favoriete drankje
Met vriendinnen droge witte wijn, maar
anders Spa rood met
citroen
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Ik ben Nikki Koehorst en ik ben 19 jaar oud. Ik woon in het kleine stadje Ootmarsum in het oosten van het land. Hier speel ik ook volleybal en
werk ik in het restaurant van een hotel. Ook mijn vriendinnen en vriend
wonen in de buurt van Ootmarsum. Ik zit in het tweede jaar van de opleiding Bedrijfskunde. Ik heb voor Honours gekozen, omdat ik vrij gemakkelijk door het eerste jaar van mijn studie ben gekomen en daarom graag
een uitdaging naast mijn studie wilde hebben. Ook vind ik het leuk om
nieuwe dingen te leren en bij het Honours Programme kreeg ik de kans
om andere dingen te leren buiten mijn studie. Verder leek het me leuk om
samen te werken met studenten van allerlei verschillende opleidingen.
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Ik ben op mijn project gekomen door eigen ervaringen. Uit eigen ervaring
weet ik wat de psychische effecten van een ziekenhuiservaring kunnen
zijn en hoe dit je leven kan beïnvloeden. Ik heb toen weinig tot geen
begeleiding gehad en er was ook weinig aandacht voor. Hier wilde ik wat
aan veranderen.

“Ook al gaat het niet altijd zoals je wil, het komt
altijd wel op een of andere manier goed.”
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Renske Sloots
Projecten
Ik was onderdeel van Vetus Fortuna, waar wij een sociale innovatie hebben bedacht voor ouderen. Voor het individuele project heb ik AquaTimer ontwikkelt, een sociale
innovatie waarmee ik mensen bewust wil maken van het
watergebruik van douchen.
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Door na te denken over dingen in mijn persoonlijke
leven die beter zouden kunnen. En eerlijk, we douchen
allemaal wel eens veel te lang :)
Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en
waarom?
Het verhaal van Eva die de Balkanlanden meerdere
keren doorgewandeld heeft. Ik vond het zo mooi hoe ze
haar verhaal vertelde en het lijkt me een hele magische
ervaring.
Wat is je lievelingsdier
Vlinder

Even voorstellen
Ik ben Renske Sloots, ik woon in Meppel, ik studeer Bedrijfskunde en ik
heb gekozen voor Honours omdat ik het beste uit mezelf wil halen.

Favoriete drankje
Cola Zero <3

Domste manier hoe je gewond bent geraakt?
Ik wilde een pit uit een avocado snijden, sneed vervolgens in mijn hand
en belandde om half zeven in de ochtend bij de huisarts.
Noem een random fact over jezelf.
Ik dacht dat jullie bij de vraag ‘wat zijn je vijf favoriete nummers’ naar mijn
favoriete getallen vroegen en ik begon erg overtuigend 6 en 31 te typen.
Wat is jouw slechtste gewoonte?
Altijd te laat weggaan van huis.
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“Je kan het leven niet controleren.”
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Rick ten Tusscher
Projecten
Colmschate Beweegt: in een fantastisch team hebben
wij organisaties dichterbij jongeren in de buurt Colmschate gebracht, met als doel jongeren zich inclusief te
laten voelen.
Kleine zaakjes kunnen voelen als grote daden: het gaat
over arbeidsongeschikten die zich weer gelukkig kunnen
voelen door een samenwerking tussen verschillende
instanties zoals scholen en de gemeente(n).
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Door het fenomeen ‘Wisdom of the Crowd’ stapte ik bij
toeval op iemand af die arbeidsongeschikt bleek te zijn.
Hij vertelde hoe moeilijk die situatie is maar ook hoe hij
eruit kwam. Dat inspireerde mij. Hij vertelde dat wanneer je arbeidsongeschikt wordt verklaard, dat je weinig
opties hebt. Ik heb daar geprobeerd verandering in aan
te brengen!
Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en
waarom?
Marco Mout, hij laat zien dat je door op een andere wijze
naar dingen te kijken veel kunt bereiken.

Even voorstellen
Ik ben Rick, een enthousiaste HP-student uit Borne. Momenteel volg ik de
opleiding Logistics Management. Ik heb voor Honours gekozen om naast
mijn studie extra uitdaging te vinden met als doel veel op te steken van
de gastsprekers en alle activiteiten daaromheen.
Favoriete drankje
Likeur 43 met Fanta

Wat is je lievelingsdier?
Dat kan er natuurlijk maar 1 zijn, de ALPACA!!
Wat is jouw slechtste gewoonte?
Naar buiten rennen midden in de nacht zodra de eerste sneeuwvlok van
het jaar is gevallen.
Domste manier hoe je gewond bent geraakt?
Over ijs rijden met een scooter, waarvan de band lek was.
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Noem een random fact over jezelf.
Ik eet elke dag minstens één gele paprika. Paprika’s zijn de beste.

“Als je verlangen maar groter is dan je angst, dan
moet je het doen.”
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Romaisa Hathout
Projecten
Sociale innovatie binnen de wijk Colmschate (burgers in
de wijk inclusiever laten voelen) en het creëren van mijn
eigen magazine. Het was lastig maar een waardevolle
ervaring.
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Door mijn opleiding.
Wat is je lievelingsdier?
Konijnen
Wat is jouw slechtste gewoonte?
Uitstellen

Even voorstellen
Mijn naam is Romaisa. Ik woon in Almelo. Ik studeer hbo-Rechten. Ik heb
gekozen voor Honours omdat ik mijn kwaliteiten wilde ontdekken.

Favoriete drankje
IJskoffie caramel

Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
De reiziger.
Domste manier hoe je gewond bent geraakt?
Struikelen over mijn eigen benen.
Noem een random fact over jezelf.
Ik ben lijp.
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“Volg je passie!”

45

Roy van Veen
Projecten
Ik heb meegewerkt aan Colmplay en ben momenteel
met mijn eigen project genaamd Studiekans bezig. Ik
heb Honours als zeer leerzaam beschouwd. Niet eens
zozeer op theoretisch vlak, maar meer het communicatieve aspect.
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Gezien ik zelf heel lang niet heb geweten wat ik na de
middelbare school wilde doen en ik tevens tweemaal
van studie ben geswitcht, vond ik het belangrijk dat er
een nieuwe kijk komt op het uitstippelen van een studieloopbaan. Hier is Studiekans uit voortgevloeid.
Wat is je lievelingsdier?
Konijn
Domste manier hoe je gewond bent geraakt?
Toen ik net op de middelbare school zat ging ik redelijk
vaak crossfietsen met mijn neefjes. Ik ben toen een keer
in de lucht van mijn fiets gesprongen door de overenthousiaste labrador van mijn Frans docente.

Even voorstellen
Ik ben Roy van Veen, ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Epe. Ik studeer
Technische Bedrijfskunde en ik heb gekozen voor Honours omdat ik op
zoek was naar meer uitdaging naast mijn studie.
Favoriete drankje
Bier

Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
Ik vond de twee sessies met Scott Blick erg interessant. Hij heeft mij een
nieuwe kijk gegeven op overtuigend presenteren. Daarnaast waren de
sessies uit uiterst komisch.
Voordat ik aan Honours meedeed had ik veel meer moeite met alle aspecten rondom communicatie en vandaar dat Social Innovation in eerste
instantie niet echt iets voor me leek te zijn. Ik heb gedurende het jaar juist
erg veel geleerd en ik ben achteraf blij met mijn keuze.
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Wat is jouw slechtste gewoonte?
Ik ben vreselijk perfectionistisch en daar komt bij dat ik tevens té gestructureerd ben, wat uiteraard voor veel te veel tijdverspilling zorgt.

“Een sprong in het diepe is af en toe goed voor je.”
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Samira Madani
Projecten
Voor de gezamenlijke eerste opdracht heb ik samen met
mijn teamgenoten een sociale innovatie voor de wijk
Colmschate bedacht waarbij wij meer wilden betekenen
voor de jongeren in die wijk.
Voor mijn individuele project heb ik een concept bedacht
om betaalbare, modulaire woningen op de markt te
brengen voor de verhuur voor mensen die momenteel
onderaan de maatschappij staan, zoals daklozen en
jongvolwassenen. Ik ga samenwerken met een stichting
die zich inzet voor huisvesting van daklozen en ik hoop
snel met een eerste uitgevoerde case te komen!
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Gek genoeg heb ik altijd al wat met woningen bouwen
gehad. Daarnaast pak ik graag het daadwerkelijke probleem aan. In mijn ogen zijn mensen de fundering van
de maatschappij. Daar moeten wij toch wel goed voor
zorgen of niet? ;)
Noem een random fact over jezelf.
Ik wijs graag jaarcontracten af.

Favoriete drankje
Ik ben een stemmingsdrinker. Maar
als ik echt iets moet
kiezen dan is het
thee! Lekkere Dajeerling of een goede
Earl Grey. Ja, daar
word ik gelukkig van!

Even voorstellen
Hoi! Ik ben Samira, 30 jaar en ik studeer momenteel nog Elektrotechniek.
Ik ben geboren en getogen in Westervoort (een dorp naast Arnhem) en
na vijfmaal verhuisd te zijn in tien jaar tijd, ben ik voor nu neergestreken
in Nijmegen. Uitdaging en géén sleur is iets wat ik erg belangrijk vind.
Daarnaast had ik de behoefte om mijzelf meer te ontwikkelen op persoonlijk vlak. Dit zijn de belangrijkste redenen dat ik uiteindelijk voor Honours
gekozen heb!
Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
Zelf blijft Scott mij bij. Het is gewoon geweldig hoe hij mensen stimuleert
om in hun eigen kracht te blijven staan en dit ook te laten zien aan anderen.
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Domste manier hoe je gewond bent geraakt?
Ik struikelde over een hooibaal toen ik zeven was waardoor ik onder het
paard terecht kwam en dat beest op mijn pols en enkel stond. Het heeft
twee minuten geduurd voordat iemand in de gaten had wie er zat te roepen om hulp.

“Als je het kan dromen, dan kan je het ook waarmaken.”
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Sander Gosevoort
Projecten
Stukkie voor een Ukkie en Buddy to Study. Ik heb Honours als zeer leerzaam ervaren en ik kan het iedereen
aanraden.
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Doordat ikzelf moeite had met het vinden van de drive
voor school.
Wat is jouw slechtste gewoonte?
Pas na een week reageren op appjes.
Domste manier hoe je gewond bent geraakt?
Hier zou ik wel een compleet boek neer kunnen zetten
aan tekst, maar één van die dingen is: met een slee van
een hoge bult af van alleen maar ijs en dan dwars door
mensen hun schutting heen knallen.

Even voorstellen
Ik ben een 24-jarige werktuigbouwkunde student en mijn naam is Sander
Gosevoort. Ik heb voor Honours gekozen om mijzelf beter te leren kennen

Favoriete drankje
Long Island.

Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
Marco, hij heeft zo’n boeiend leven gehad en dat trok mij echt aan.
Noem een random fact over jezelf.
Soms te impulsief zijn en niet nadenken bij wat ik doe.
Wat is je lievelingsdier?
Hond.
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“Blijf jezelf motiveren om je doelen te bereiken.”
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Thom Haasert
Projecten
Ik heb samen met mijn groepje Vetus Fortuna gewerkt
aan een project om ouderen te motiveren naar de bestaande activiteiten in het buurtcentrum te komen.
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Door te kijken naar maatschappelijke problemen in mijn
omgeving.
Wat is jouw slechtste gewoonte?
Luiheid
Domste manier hoe je gewond bent geraakt?
Verstappen met lopen
Noem een random fact over jezelf.
Gek op skiën en adrenaline.

Even voorstellen
Mijn naam is Thom Haasert, tweedejaars Logistics Managementstudent.
Ik heb voor Honours gekozen omdat ik graag een stukje extra uitdaging
wilde.
Favoriete drankje
Cuba Libre

Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
Loes ten Anscher, over het gebruik van hersenhelften.
Wat is je lievelingsdier?
Eland
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“Geniet van het heden.”
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Winnie Cheung
Projecten
Jèmerzí (groepproject), skill exchange students (uitwisseling met VS) en Sympfonie Cooking (eigen IP).
Ik vond Honours erg leerzaam en inspirerend :). De variatie in het programma en de verschillende disciplines
hebben mij veel bijgebracht.
Hoe ben je op je Individueel Product gekomen?
Mijn IP is Sympfonie Cooking, het staat voor een harmonisch geheel (symphonie) en samenklank (symfonie).
Hierbij heb je oog voor de ander en wordt er dus omgekeken wordt naar elkaar. De naam van mijn project is
een samenvoeging van twee woorden maar ook mijn IP
is een samenvoeging van een combinatie van de dingen
die ik niet vind kunnen in de maatschappij. Zoals oneerlijkheid en onrechtvaardigheid. En dingen die ik juist
heel leuk vind, het komt letterlijk uit mijn <3. Verder heb
ik interviews afgenomen om een goed beeld te krijgen
van wat de behoefte is van de doelgroep. Als laatste heb
ik gekeken naar mezelf en mijn eigen ervaringen zoals
mijn passie voor bakken en taalbarrière ervaringen.
Deze dingen hebben mijn IP gevormd.

Even voorstellen
Winnie (Kwai-Shan) Cheung. Ik kom uit Zwolle en ik volg de opleiding
Social Work. Ik wilde meer uitdaging naast mijn studie.
Favoriete drankje
Warme chocolademelk met slagroom of
cocktails!

Welke gastspreker of welke wijsheid blijft je bij en waarom?
Scott Blick, Armijn van Roon, Marco Mout etc. Ze brachten hun verhaal
interactief over. Ook sprak het mij erg aan.
Wat is je lievelingsdier
Konijn en hond
Domste manier hoe je gewond bent geraakt?
Ik ben op mijn hoofd gevallen omdat ik buiten ging skateboarden terwijl er
nog ijs lag op de grond.
Wat is jouw slechtste gewoonte?
Vermijden en uitstellen
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“Blijf dromen en doe wat je leuk vindt!”
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