Maak kennis met onze stagiaires.
Maak kennis met Marjolein van Boxtel en Luuk Santegoeds,
beide afstudeerstagiaires bij van de Beeten. Ondertussen zijn
ze iets langer dan een maand werkzaam bij van de Beeten en is
het tijd om ze beter te leren kennen.
Om makkelijk te beginnen en beter kennis met jullie te maken, kunnen
jullie je even voorstellen?
Marjolein: Ik ben Marjolein, 21 jaar en ben een geboren en getogen
Bosschenaar. Bij van de Beeten hoop ik mijn stage Bedrijfsmanagement
MKB af te ronden.
Luuk: Ik ben Luuk, 25 jaren jong en woon in Wijbosch. Ik hoop hier mijn studie
SPECO marketing af te ronden.
Wat doen jullie het liefst wanneer je niet aan het werken bent?
Marjolein: Mijn hobby’s zijn gezellige dingen doen met vrienden, zoals
een avondje in de kroeg, een bezoekje aan een festival of heel simpel een
avondje bowlen ;) Op zondagen ben ik te vinden op het hockeyveld met een
vriendinnenteam, waar de 3e helft vaak de grootste winst is.
Luuk: Ik ga ook graag op pad met mijn vrienden en ben veel te vinden bij de
lokale voetbalclub. Verder vind ik het ook leuk om achter de bar te werken.
Heb je al eerder een studie gevolgd en eventueel ook afgemaakt? Zo ja
wat heb je hier dan aan tijdens je werk?
Marjolein: Dit is mijn eerste vervolgopleiding en momenteel studeer ik
Bedrijfsmanagement MKB aan Fontys hogeschool te Eindhoven. Binnen de
opleiding komen onderwerpen als financiën, commercie, organisatiekunde,
logistiek en ondernemerschap aan bod. Doormiddel van deze vakgebieden
leer ik organisatie breed naar een probleemstelling te kijken binnen een
organisatie.
Luuk: Ik heb een MBO detailhandel gevolgd en afgemaakt. Je zult er nooit
dommer van worden, maar erg veel heb ik er ook niet aan. Daarna heb ik een
half jaar CMD gestudeerd. Hoewel ik daar na een half jaar gestopt ben omdat
ik de helft van de vakken verschrikkelijk vond heb ik er wel veel geleerd, onder
andere de Adobe programma’s (Photoshop, Illustrator etc. vond ik wel erg interessant). Daarna ben ik SPECO marketing gaan studeren. Dat bleek een betere
keuze.

Hoe ben je bij van de Beeten terecht gekomen?
Marjolein: Bas van de Beeten heeft mij benaderd voor een uitdagende
stageplek binnen Van de Beeten, waarna ik samen met Ben Bolman een
leerzaam afstudeeronderzoek heb geformuleerd. Ik ben Van de Beeten
dankbaar voor het vertrouwen in mij.
Luuk: Ik zocht eigenlijk een bijbaan voor in de zomer en toen kwam ik online de
vacature voor medewerker marketing en communicatie tegen dankzij een tip
van mijn vriendin. Deze was niet alleen voor de zomer maar het leek me een hele
leuke parttime baan dus toen heb ik gesolliciteerd.
Zo nu we jullie wat beter kennen kunnen we het over jullie stage hebben.
Wat is jouw functie precies en hoe zien jouw taken er bij van de Beeten
uit?
Marjolein: Als afstudeerstagiaire ga ik me tijdens mijn stage inzetten voor
deze organisatie. Mijn doel is om Van de Beeten te gaan helpen om haar
materieelinzet en –opbrengst inzichtelijk te maken en visualiseren.
Luuk: Ik werk hier eigenlijk als stagiair en medewerker marketing/communicatie
tegelijkertijd. Als stagiair ga ik een marketingplan schrijven voor de pijler
buitenruimtelijke inrichtingen. Ik hoop dat ik van de Beeten kan helpen met verduidelijken hoe ze deze markt het beste kunnen benaderen en hopelijk
daardoor ook meer omzet kunnen behalen. Als medewerker ben ik
verantwoordelijk voor de communicatie zoals bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en
Instagram, maak ik beelden met de drone en help ik – waar ik kan – mee aan de
van de Beeten Medewerkersapp.

Je bent nu iets langer dan een maand bezig bij van de Beeten, wat vind je
het leukste aan je werk?
Marjolein: De gezelligheid op kantoor en informele sfeer binnen Van de
Beeten spreekt mij positief aan. De laagdrempelige communicatie en korte
lijntjes met het management.
Luuk: Het leukste vind ik de vrijheid die ik heb om zelf te kiezen wanneer ik iets
voor stage doe en wanneer ik ga meewerken. Verder vind ik het leuk om dingen
vorm te geven in Adobe programma’s of beelden te schieten met de drone.

Wat denk je dat je collega’s over je zeggen?
Marjolein: Ik hoop dat ze het gezellig vinden met mij op kantoor en dat ze
vertrouwen hebben in een mooi eindresultaat voor Van de Beeten na afloop
van mijn stageperiode.
Luuk: Ik denk dat ze zeggen dat ik rustig ben maar ik hoop dat ze ook andere
positieve dingen zeggen als ik er niet bij ben!
Wie vind jij de meest opvallende collega en waarom?
Marjolein: Bas zelf, zijn eeuwige enthousiasme en trots voor zijn
onderneming, dat vind ik prachtig om te zien.
Luuk: Een beetje een saai antwoord misschien maar dan ga ik toch ook voor Bas.
Hij sjeest altijd door het kantoor heen, heeft altijd wel iets te melden en maakt
bijna altijd wel een (gewaagd) grapje.
Gebeuren er ook ooit vervelende dingen tijdens het werken?
Marjolein: Die heb ik nog niet ervaren.
Luuk: Niet echt. Het blijft werken maar ik kijk eigenlijk nooit op tegen mijn
werkzaamheden. O trouwens er schiet me nog iets te binnen wat minder leuk is.
Als ik met de drone ergens naartoe ga ben ik altijd heel voorzichtig maar eens in
de zoveel tijd vliegt die toch ergens dichterbij dan dat jezelf gepland had.
Gelukkig is het ‘ergste’ wat me is overkomen met dat ding dat er een propellertje
afgebroken was, maar toen kreeg ik het toch wel even erg warm.
Waar ben je het meest trots op?
Marjolein: Ik hoop in de toekomst op mijn cijfer van het afstuderen.
Luuk: Ik zal het zelf niet zo snel zeggen maar soms maak ik beelden met de
drone die ik echt mooi vind, die wil ik dan toch wel graag delen.
Wat zou je in de toekomst nog willen bij van de Beeten?
Marjolein: Ik wil graag een inzichtelijke rapportagetool opleveren waardoor
de materieelinzet en opbrengst eenvoudig kan worden beoordeeld.
Luuk: In ieder geval mijn afstudeerstage afronden en wie weet heb ik geluk en kan
ik blijven hangen.

Hoe zou je de sfeer tijdens het werken omschrijven?
Marjolein: Hard werken en gedreven collega’s, maar iedereen is in voor een grapje op zijn tijd.
Luuk: Op het kantoor is het eigenlijk altijd informeel. Dat vind ik erg prettig werken.
Als ik een ding aan van de Beeten mocht veranderen dan was dat:
Marjolein: Dat zou ik op dit moment nog niet weten.
Luuk: Hm lastige vraag. O ik weet het, de inrit. Die weg oprijden richting Veghel vergt soms nogal veel geduld en ik denk dat daar al wel vaker ongelukken gebeurd
zijn.
Over een paar jaar wil ik dit in ieder geval bereikt hebben:
Marjolein: Laten we maar beginnen met afstuderen.
Luuk: Laten we inderdaad maar eens beginnen met afstuderen, en daarna zien we het vanzelf wel.
Bedankt voor jullie antwoorden, we zien jullie weer op het kantoor en succes met de stages!

Lijkt het jou ook zo leuk om stage te lopen bij van de Beeten? Neem dan contact
met ons op voor de mogelijkheden of kijk op www.werkenbijvandebeeten.nl

