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Annemieke Woltjes is accountmanager 
economie en techniek bij onderwijsinstel-
ling Landstede in Harderwijk en verbon-
den aan De Diamant. Zij legt uit: “We 
spreken met veel ondernemers. En vaak 
komt de behoefte naar voren aan stagiai-
res op hbo- en wo-niveau. Op de Noord-
Veluwe zijn er geen opleidingen op dit 
niveau. Dat betekent dat bedrijven de sta-
giaires buiten het gebied aan moeten trek-
ken. Individuele ondernemers blijken er 
moeite mee te hebben om de juiste con-
tacten te leggen. Daarom zijn we vanuit 
De Diamant gestart met dit project.”

Uitdaging
Moniek Schoenmaker is junior projectma-
nager bij Rabobank Nederland. Zij was 
vanaf het begin betrokken bij de opzet van 
‘Student & Stage’. “Er is onderzoek ge-
daan naar de vraag waarom jongeren weg-
trekken uit de Noord-Veluwe. De uitkomst 
was opvallend. Hoogopgeleide jongeren 
verlaten de regio omdat er volgen hen 
geen passende stageplaatsen te vinden 
zijn, en in het verlengde daarvan te weinig 
carrièremogelijkheden. Andersom doen 

bedrijven moeite om geschikte stagiaires 
te vinden. We moeten ze dus aan elkaar 
zien te koppelen. De bedrijven in de regio 
zijn te weinig bekend onder de studenten. 
Daar ligt de uitdaging.”

Win-win
“Uiteindelijk moeten de bedrijven op een 
efficiënte en adequate manier de oplei-
dingsinstituten en daarmee de stagiaires 
weten te vinden,” meent Roy Abels, pro-
jectmanager van ‘Student & Stage’ bij De 
Diamant. “Dat is het doel van dit project. 
De grotere bedrijven weten de weg wel. 
Voor alle bedrijven geldt dat ze de over-
tuiging moeten uitstralen dat zowel de 
onderneming als de student inhoudelijk 
baat heeft bij een stage. De stagiaire moet 
er iets aan hebben en het bedrijf even-
eens. Van beide kanten moet het gaan om 
een win-win situatie.”

Moniek Schoenmaker: “Ook met dit pro-
ject willen we de economie van de Noord-
Veluwe versterken. Daar hoort innovatie-
kracht bij. En daarbij zijn studenten en 
andere jonge talenten vaak de motor.”

Circulaire economie
“Wij zijn een technische handelsonderne-
ming die zich bezighoudt met voertuig-
veilheid,” vertelt Eric Groot Jebbink. Hij 
is eigenaar van het gelijknamige bedrijf 
in Ermelo dat het meest bekend is door 
oplossingen met betrekking tot dode-
hoekspiegels voor vrachtwagens. “We 
gaan starten met een nieuwe activiteit. 
Namelijk het verwerken van organisch 
afval, oftewel het direct composteren 
daarvan op locatie. Voor dit concept wil 
ik een student inschakelen om de marke-
ting en het businessmodel vorm te geven. 
Ik behoor tot de oudere generatie, daarom 
is het voor mij belangrijk om open te 
staan voor de ideeën van jongeren over 
duurzaamheid en de circulaire economie. 
Met als basisgedachte dat afval geld ople-
vert.”

Schoolvoorbeeld
Alex Meiling vertelt dat zijn bedrijf een 
groeiende organisatie is. Hij is eigenaar 
van Meiling in Putten, een familiebedrijf 
met een traditie sinds 1928. Oorspronke-
lijk een schilders- en onderhoudsbedrijf. 

DESKUNDIGEN AAN HET WOORD
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De Noord-Veluwe biedt veel kansen voor kennisontwikkeling. Er zijn sterke familiebedrijven gevestigd en  

internationaal opererende ondernemingen. In diverse branches zijn studenten welkom om werkervaring op 

te doen en tijdens stages hun kennis te delen. Het probleem is echter dat studenten vanwege  

onbekendheid met het gebied en de potenties niet in eerste instantie voor de Noord-Veluwe kiezen. 

De Diamant van Midden-Nederland – het samenwerkingsverband van ondernemers, lokale overheden  

en onderwijsinstellingen – is daarom gestart met het project ‘Student & Stage’. 

Bij een stage is de juiste  
uitdaging essentieel

Nu ook gespecialiseerd in woninginrich-
ting en projectinrichting met zestig mede-
werkers. “Onze nieuwe activiteiten riepen 
voor ons vragen op waar we nooit eerder 
mee geconfronteerd waren. Zoals over 
ons marketingbeleid en over ons perso-
neelsbeleid. We hadden op hoger niveau 
kennis nodig om daarover een analyse te 
maken. Dat hebben we binnen ons eigen 
netwerk op kunnen lossen met een uitste-
kende stagiaire. (zie kader, redactie) Maar 
ik beschouw onze behoefte als school-
voorbeeld van wat het project ‘Student & 

Stage’ kan betekenen voor bedrijven in 
soortgelijke omstandigheden. Belangrijk 
is dan wel dat je de stagiaire passende be-
geleiding biedt. Als je die zelf niet in huis 
hebt, kun je begeleiding extern regelen, 
zoals wij hebben gedaan.”

Wisselwerking
“Ik doe ook mee aan dit project omdat ik 
mijn bedrijf verder wil laten groeien,” 
vertelt Peter Noorderijk. Hij is eigenaar 
van Yellow Arrow in Harderwijk, consul-
tants die de weg wijzen naar ‘slimmer 

werken in de digitale jungle’. “Een wijze 
man legde mij ooit uit dat elk willekeurig 
bedrijf op termijn gaat veranderen in een 
softwarebedrijf. Omdat de data die we 
overal aan het verzamelen zijn steeds  
belangrijker worden.

Ik heb mensen nodig die een organisatie 
kunnen doorgronden. En met behulp van 
data-analyses de prestaties kunnen helpen 
verbeteren. Eerder had ik een bedrijf in 
Amstelveen en daar heb ik ook veel met 
stagiaires gewerkt. Het was daar niet  

Moniek Schoenmaker

Eric Groot Jebbink

Peter Noorderijk

Roy Abels Alex Meiling

Annemieke Woltjes



D R I E S T E D E N  B U S I N E S S  |  N U M M E R  3  |  J U N I  2 0 1 7 61

Van uw leasemaatschappij verwacht u kwaliteit, service en gunstige tarieven. Maar XLLease is meer! Wij nemen u alle 
werkzaamheden rondom mobiliteit uit handen en staan u met advies en kennis van zaken terzijde. Transparantie en een 
leasecontract op maat maken leasen bij XLLease eenvoudig en duidelijk. 

Super voor ondernemers.

Ambachtsveld 10, 7327 AZ Apeldoorn. T  (055) 539 53 33  Het interview met Paul van Weezepoel  leest u op XLLEASE.NL

“Aandacht en ruimhartige service, 
 dát is XLLease”

D I R E C T E U R  K I N D  H O R E N

lastig om de juiste kandidaten te krijgen. 
Dat is op de Noord-Veluwe wel het geval. 
En dat is de reden dat ik me gemeld heb 
bij De Diamant. Ook omdat ik merk dat 
er een verschil is tussen waar studenten 
voor worden opgeleid en het niveau dat 
bedrijven wensen. De wereld waarin wij 
opereren verandert nu eenmaal heel snel. 
De opleidingen veranderen niet in het-
zelfde tempo. Als ik een stagiaire krijg 
die mij kan helpen, wil ik ook graag op-
leidingen helpen met het verbeteren van 
het inhoudelijk lesmateriaal. Dat is vol-
gens mij de wisselwerking die nodig is.”

Meerwaarde
“Ik ben ervan overtuigd,” vervolgt hij, 
“dat het de student niet gaat om de beken-
de naam van een bedrijf, maar om de juiste 
uitdaging. Bij onze wervingscampagne 
hebben we benadrukt dat we een jong en 
rebels bedrijf zijn. We stelden de vraag of 
kandidaten ’s morgens in de file wilden 
staan richting het Westen of bij het och-
tendgloren onderweg een wild zwijntje te-
gen wilden komen. Dat bleek te werken.”

Roy Abels: “Daarmee sla je de spijker op 
de kop. We moeten ervoor zorgen dat de 
perceptie over ons gebied verandert.  
We richten ons nu ook op die student die 
gehecht is aan onze regio en er niet naar 
verlangt om dagelijks lang te reizen.  
We gaan nu bezig met voorlichting  
op scholen voor middelbaar onderwijs. 
Daarbij laten we bedrijven aan leerlingen 
van het vierde en vijfde leerjaar vertellen 
over hun mogelijkheden. Zodat de scho-
lieren weten dat er veel interessante be-
drijven op de Veluwe bestaan.” Annemie-
ke Woltjes: “Dit is een project van de 
lange adem. We zorgen voor meer zicht-
baarheid van de bedrijven op scholen en 
we proberen duidelijk te maken dat een 
stage iets anders is dan het invullen van 
een arbeidsplaats. Een stage moet beteke-
nis geven aan het leertraject. Het is zonde 
van het talent om het op een andere ma-
nier te beschouwen. Het gaat om de 
meerwaarde voor zowel het bedrijf als 
voor de student.” � 

De ervaringen van Elona van Nijhuis (23)
Elona volgde de opleiding Commerciële Economie bij Windesheim in Zwolle  

en deed haar afstudeerstage bij Meiling in Putten.

“Huh? Loop jij stage in Putten?” Die vraag werd mij vaak gesteld. Jazeker, ant-
woordde ik dan met overtuiging, want ik was er trots op. Tijdens een eerdere mee-
loopstage was ik actief in Amsterdam bij een groot, internationaal modebedrijf. Ik 
heb daar veel geleerd en daar had ik het ook enorm naar mijn zin. Maar op de te-
rugreis was ik iedere keer weer blij als station Putten werd omgeroepen.

Afstuderen is tijdrovend, kost veel energie en vergt veel begeleiding vanuit het be-
drijf. Tegelijkertijd is het de leukste periode van je studie. Daarom leek het mij ver-
standig om mijn eigen dorp eens te verkennen in mijn vakgebied. Naast mode vind 
ik interieur ontzettend interessant en daarom besloot ik om variatie aan te brengen 
in mijn opleiding.

In Putten is Meiling gevestigd. Een groeiend bedrijf dat me al langer aansprak. 
Doordat Meiling meegaat met de trends op het gebied van interieur en decoratie, 
gaf het bedrijf mij de mogelijkheid om veel te leren. Ik kon dan ook aan mijn me-
destudenten vertellen dat groeiende bedrijven niet per definitie te vinden zijn in 
grote steden.

Tijdens mijn afstuderen onderzocht ik de positionering van de verschillende be-
drijfsonderdelen van Meiling. Ik interviewde medewerkers, concurrenten en de 
doelgroep. Hierin kreeg ik alle vrijheid. Daarnaast werkte ik mee aan de promotie 
via de sociale media en leverde ik teksten voor nieuwsbrieven. Ik heb tijdens mijn 
stage prima begeleiding gekregen en ik was blij dat ik een halfjaar geen gebruik 
hoefde te maken van het openbaar vervoer.

Op de Noord-Veluwe zijn er nog veel meer groeiende bedrijven. Die zijn zinvol en 
leerzaam voor meeloop- en afstudeerstages. Vaak heerst er een ‘ons kent ons’- men-
taliteit, met als voordeel dat de medewerkers bereid zijn om tijd voor je te maken 
als je hulp nodig hebt. Ik weet zeker dat ik na mijn afstuderen op de Noord-Veluwe 
wil blijven werken en wonen. Vanwege de werksfeer, de mentaliteit en de kansen in 
mijn vakgebied. De grote stad lonkt alleen om een dagje te winkelen.


