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OPERATIONEEL 
 

• De regio aantrekkelijker maken 
voor studenten, waarbij bedrijven 
een prominente rol krijgen 
toebedeeld 

• Bekendheid genereren voor het 
project en informatie aanbieden 
over de mogelijkheden voor de 
plaatsing van stagiaires, 
afstudeerders en trainees bij 
regionale bedrijven 
(informatiekanaal) en opleidingen 

• Het aansturen op- en realiseren 
van meer HBO/WO stageplaatsen 
bij bedrijven 

• Het (beter) zichtbaar maken van 
stage/afstudeerplaatsen en 
traineeships bij de bedrijven in de 
regio Noord-Veluwe. 

• Het koppelen van bedrijven en 
onderwijsinstellingen aan elkaar. 
De samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijven in de regio 
bevorderen zodat de doorstroom 
van jonge talenten naar de 
regionale bedrijven bevorderd 
wordt. 

• Binnen de regio een groter aanbod 
(laten) genereren aan stage/ 
afstudeer plaatsen  

• Het stimuleren van de innovatieve 
kracht van bedrijven door middel 
van het aantrekken van goede 
stagiaires, afstudeerders en 
trainees 

• Creëren van fora waar bedrijven 
zich kunnen presenteren (als 
leerbedrijf) zodat ze later 
aantrekkelijk en bekend worden 
als potentieel toekomstig stage-
bedrijf c.q. werkgever. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• De Noord-Veluwe is een voor 
HBO/WO studenten aantrekkelijke 
regio voor stages, afstuderen en 
zelfs werk. Mede daardoor heeft de 
regio Noord Veluwe een 
aantrekkelijke uitstraling en een 
gunstig innovatie- en 
vestigingsklimaat. 

• Voor bedrijven op de Noord-Veluwe 
is het aannemen van stagiaires/ 
afstudeerders laagdrempelig; 
bedrijven worden effectief en 
efficiënt geholpen bij werving, 
selectie, matching en begeleiding 
van studenten naar stage- c.q. 
afstudeerplaatsen 

• Bedrijven en studenten vinden 
elkaar makkelijk en vanzelfsprekend 
zonder tussenkomst van derden. 

• Bedrijven in de regio zien het als 
hun taak in samenwerking met het 
onderwijs een uitdagende werk- en 
leeromgeving te bieden voor 
huidige (leven lang leren) en 
toekomstige werknemers (via 
interactie school-bedrijfsleven). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VISIE 
 

MISSIE 
 

STRATEGIE 
 

• Organiseren van een startevent  
• Organiseren van netwerkevents, 

informatie- en 
kennismakingsbijeenkomsten  

• Gebruik maken van het netwerk 
binnen het project voor: 
– Informatie- en voorlichting sessies bij 

bedrijven en opleidingen 
– Het leggen van verbindingen vanuit het 

stageproject met bedrijven en HS’n en 
WO 

– Verbindingen leggen met, en tussen 
ondernemers en onderwijs om de 
drempel te verlagen 

– Contacten met bedrijvenkringen 
– Beter zichtbaar maken van bedrijven 

voor scholieren en studenten 

• Het creëren van een 
informatiekanaal waarop bedrijven 
kunnen vinden wat er nodig is om 
stagiaires, afstudeerders en trainees 
te plaatsen; de “vindbaarheid” van 
het project Student en Stage (op het 
web) verbeteren voor studenten én 
bedrijven 

• Het faciliteren van werving en 
selectie: Het matchen van studenten 
en bedrijven. 

• Het aanbieden van hulp en 
ondersteuning aan bedrijven bij de 
begeleiding van studenten 

• Effectief en efficiënt gebruik maken 
van de diverse media zoals website 
en social media 

• Aanleggen van database 
(vacaturebank) bezochte / 
belangstellende bedrijven per 
bedrijvenkring 

• Aanleggen van database 
meewerkende opleidingen en 
betreffende contactpersonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
 

 

 

 Project STUDENT & STAGE  

       Stagemakelaar Student & Stage  Innovatiehuis De Diamant 

Bestuurlijke trekkers De Diamant 

Ronald Cleijsen Piet Mosterd 

• Student en Stage Noord-Veluwe 
staat voor een regio waar 
studenten en bedrijven zich thuis 
voelen, zich goed kunnen 
ontwikkelen en met hun 
aanwezigheid zorg dragen voor een 
leefbare en economisch vitale 
regio. 

• Student en Stage Noord-Veluwe  
gelooft dat studenten,  
(innovatieve) projecten en 
stage/afstudeerplekken bijdragen 
aan een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor bedrijven. 

• Wij zien stages- en 
afstudeerplekken niet als een doel 
op zich  maar als een middel om 
jongeren aan de regio te binden en 
zo de regio aantrekkelijk te houden 
voor bedrijven 


