Stage bij meneer DÉ ondernemer (Tom Geuskens)
Mijn naam is Jarno Jeurissen, 21 jaar en momenteel zit ik in het eerste jaar van de opleiding Business Studies (BS)
aan Zuyd Hogeschool.
Gedurende dit eerste jaar treden twéé studierichtingen om beurten naar de voorgrond. In dit eerste jaar wordt
toegewerkt naar een keuzemoment waarin een voorkeur zal worden uitgesproken over in welke studierichting
(Bedrijfskunde of Human resource management(HRM)) ik wil afstuderen.
Na ruim 25 weken theoretisch kennis te hebben gemaakt met beide studierichtingen geeft de opleiding de
mogelijkheid om een oriënterende stage voor de duur van twee weken te lopen. Deze stage dien je zelf te zoeken.
Voor het zoeken en vinden van een geschikt stagebedrijf zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan er bijvoorbeeld
gebruik worden gemaakt van sociale-media zoals LinkedIn of Facebook of het eigen netwerk.
Bij het zoeken naar een geschikte stageplek heb ik gebruik gemaakt van mijn eigen netwerk. Ik twijfelde erg over de
keuze tussen de studierichtingen en was opzoek naar een bedrijf dat mij op beide vlakken kon laten oriënteren. Het
vinden van een geschikt stagebedrijf dat ook nog eens wil meewerken aan een “meeloop stagiaire” is ten tijden van
een pandemie een behoorlijke uitdaging. Veel grote bedrijven zijn de weg van “het nieuwe werken” ingeslagen en
kunnen doordat de meeste medewerkers vanuit huis werken geen stagiaires ontvangen.
Alsof het zo moest zijn verscheen er tijdens mijn zoektocht een appje van Tom op mijn beeldscherm. We kenden
elkaar van Tapas-Preuverie het Pintelierke waar we samen werkten en hadden elkaar door de pandemie al een tijdje
niet gesproken. Hij nodigde mij uit om een keertje op de koffie te komen en zijn nieuwe passie “meneer DÉ
ondernemer” te aanschouwen. Na een gezellige middag koffieleuten ging er een lampje branden en het woord stage
passeerde de revue. Tom was hier meteen erg enthousiast over en ik zag hierin ook een mooie kans. Nadat de
formulieren waren ingevuld en het keuringsproces van school goed was doorlopen kon mijn stage beginnen.
Mijn stage bij meneer DÉ ondernemer heeft mij door de veelzijdige werkzaamheden die ik heb mogen doen en
bijwonen, de interviews die ik gehouden heb en de stage-opdrachten van school een concreter beeld gegeven van
welke afstudeerrichting ik het beste zou kunnen kiezen. Hiermee is mijn hoofddoel bereikt. Ook heb ik gedurende de
afgelopen twee weken regelmatig eerder geleerde theorieën kunnen toepassen waardoor ik de waarde van de
vakken meer ben gaan inzien.
Ik heb mijn stage bij meneer DÉ ondernemer als zeer leerzaam en prettig ervaren. De gemoedelijke sfeer, de
collegiale omgang, de oprechte interesse in de opmerkingen die ik had en de opbouwende feedback hebben ervoor
gezorgd dat ik me steeds meer betrokken voelde bij het bedrijf en dat mijn motivatie toenam.
Als afsluiting van dit bericht wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken meneer DÉ ondernemer in de persoon
van Tom hartelijk te bedanken voor het mede mogelijk maken van deze stage, de vele goeie gesprekken, de
bruikbare tips en de nieuwe verkregen inzichten.

Tom bedankt!!!!
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