Juryrapport Laura van Dijk
Finalist en winnaar HOP 2019

Deze directeur-eigenaar van het Laurentius College in Haarlem is - wat je noemt - een rasonderneemster. Op haar 15e besloot ze al een dansschool te openen. Hoe dat er toen uitzag, kunnen
we nu niet meer zien, maar dat het goed gedreven was is de jury zeker van. Op haar 25e startte ze als
kersverse moeder het Laurentius College. Branche-kwalificatie: 2-jarig, particulier beroepsonderwijs,
mbo-niveau 4.
Ze was gaan werken als stewardess en ontdekte dat er geen gedegen opleiding in de stewardess- en
hospitality-sector was. Haar credo is: je hoeft geen man te zijn om een topondernemer te worden.
Nu heeft ze een scholingsinstituut met 15 medewerkers, die gevestigd is in Haarlem en Schiphol.
Vanaf zomer 2019 start de derde vestiging in Utrecht. Ook zijn er vergevorderde plannen om naast
deze mbo-opleidingen ook een hbo-opleiding te starten.
Laura is nu ruim 10 jaar bezig en investeert tot op heden puur met eigen middelen. Heel bijzonder
vindt de jury dat. Haar vestiging is nu ondergebracht in de voormalige Stadsbank van Lening aan de
Gedempte Oude Gracht. Ze heeft dit historische bankgebouw omgebouwd tot een prachtig
scholingscomplex, waarbij tijdens onze jury-rondgang de goede sfeer en de passie duidelijk merkbaar
waren.
De jury is onder de indruk van de daadkracht van Laura. Ze weet wat ze wil en is overtuigd van haar
plan: betere scholing aan gemotiveerde leerlingen. Ze legt de lat hoog en de leerlingen zijn na hun
afstuderen herkenbaar als professional van het Laurentius College. De jury vindt Laura van Dijk een
geschikte kandidaat voor de Haarlemse Ondernemers Prijs 2019.

Globaal uitgesproken namens de jury door juryvoorzitter Pieter van der Spek tijdens de Finale-avond Haarlemse
Ondernemers Prijs 2019 op maandag 8 april 2019 in de Lichtfabriek in Haarlem.
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