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" De 20 weken zijn voorbij gevlogen!”
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1. Hoe heb je je stage in het algemeen ervaren?
'Ik heb de stage goed ervaren. Doordat ik al meerdere mensen kende binnen het bedrijf stapte ik iets
makkelijker binnen, maar voor de rest ben ik ook goed opgevangen. De 20 weken zijn voorbij
gevlogen, was een goed teken.'
2. Wat waren je werkzaamheden? (noem type werkzaamheden en bijv. projecten)
'Als schoolopdracht heb ik een MVO-verslag moeten schrijven voor Van Dijk. Als projecten voor Van
Dijk Maasland heb ik als hoofdtaak functieomschrijvingen gemaakt. Ook heb ik de administratie
geholpen en andere onderzoeken uitgevoerd zoals een app voor werkplekinspecties en de
participatiewet. Ook heb ik meegeholpen bij de voorbereidingen van de toolboxen en de
tevredenheidsverklaringen.'
3. Hoe heb je de begeleiding vanuit Van Dijk ervaren? Hoe was dat geregeld?
'Doordat Sietse Hogenes als directeur mijn stagebegeleider was, was het in het begin wel wennen
voor mijzelf. Maar dit is steeds beter gegaan en ook andere mensen, m.n. Marco Mabelis, hebben mij
uitstekend begeleid.'
4. Kun je twee hoogtepunten noemen?
'De samenwerking met Marco Mabelis was voor mij een hoogtepunt. Ook het helpen bij de
voorbereidingen van experimenten zoals de toolbox vond ik interessant om te doen.'
5. Wat vond je het lastigst om te doen? (en vertel hoe het je is gelukt)
'Het lastigste vond ik om elke dag op tijd te zijn, en ik kan vertellen dat dit helaas niet elke dag gelukt
is.'
6. Waar ben je het meest trots op?
'Op de database die ik gemaakt heb waar alle tevredenheidsverklaringen op een overzichtelijke
manier op te slaan, zodat de benodigde scores er op een gemakkelijke manier uitgehaald kunnen
worden.'
7. Zou je na je studie bij Van Dijk willen werken?
'Qua bedrijfssfeer zou ik zeker bij Van Dijk willen werken, maar omdat ik een economische
achtergrond heb zou ik na mijn studie eerst willen beginnen bij een economisch bedrijf.'
8. Zou je Van Dijk aanbevelen aan andere studenten?
'Ja, zeker voor technische studenten is Van Dijk de ideale plek om te leren.'
9. Tot slot, heb je nog opmerkingen?
´Ik wil iedereen bedanken voor de top stage!'

