
Het Lelystad Akkoord zet zich in 
voor het in beweging krijgen van 
de inclusieve arbeidsmarkt. Daar 
hoort ook de aansluiting tussen 
onderwijs en bedrijfsleven bij. 
Alleen met een goede aansluiting 
hebben onze scholieren kans voor de 
toekomst. Aan de andere kant is deze 
aansluiting van levensbelang voor het 
voortbestaan van ondernemers in Lelystad. 
Goed opgeleid personeel is cruciaal. 

MBO College Lelystad zoekt bedrijven die stu-
denten de kans willen geven om te leren, beleven en 
ontdekken in de praktijk. Voor bedrijven is dit de kans 
om jong talent te spotten (veel succesvolle medewerkers 
zijn dikwijls als stagiaire in het bedrijf begonnen) en input te 
leveren op het lesprogramma. 

Waarom zou u stagebedrijf worden:
1. Sociale en maatschappelijke 
 betrokkenheid
2. Meedenken in het opleidings-
 programma en hierdoor meer kans   
 op jonge aanwas met de juiste skills   
 en kennis van wat in de praktijk nodig is
3. Het houdt uw bedrijf scherp en jong 
Voor de stageplaatsen die nog ingevuld 
moeten worden, kijk op www.lelystadakkoord.nl

Contact
Bent u werkgever en na het lezen van dit arti-
kel geïnteresseerd geraakt? Of heeft u vragen 
over hoe u stagebedrijf kan worden? Stuur een 
mail aan info@lelystadakkoord.nl of bel met 
Irene Medema, campagnemanager Lelystad 
Akkoord. 
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‘Wat ik vooral leuk vond was dat je in het diepe 
werd gegooid. Hierdoor leerde ik snel en zelf-
standig werken’, zegt Alwin Mulder. Alwin liep 
stage bij Dijkstra Vereenigde en kwam er na 
zijn opleiding ICT als medewerker in dienst. 

‘Alwin was vanaf dag één onderdeel van de 
Dijkstra familie’, zeggen Jelle van Geneijgen 
en Stephan Stoke. ‘We behandelen studenten 
van MBO College Lelystad als volwaardige 
medewerkers. Fouten maken mag. Een stagi-
aire is hier om te leren.’ 

Volgens de communicatie coördinator en 
systeemnetwerkbeheerder komt het geregeld 
voor dat stagiaires blijven hangen binnen het 
bedrijf. Wanneer iemand een stage met goed 
resultaat afsluit en er een passende vacature 
is, polsen we uiteraard of hij of zij interesse 
heeft. Het voordeel voor ons is dat diegene al 
een ruime inwerkperiode heeft gehad.’

‘We begeleiden stagiaires in de eerste plaats 
om hen kennis te laten maken met de prak-
tijk. Andersom vinden we het leuk dat ze ons 
scherp houden. Dankzij de vele vragen die 
ze stellen, worden we extra gemotiveerd om 
kritisch naar onze werkprocessen te kijken.’

Dijkstra Vereenigde
‘We willen het beste uit mensen halen’

Welzijn Lelystad
‘Wij zien het als onze verantwoordelijkheid’

‘Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om 
MBO stagiaires van niveau 1 en 2 te begelei-
den. Voor deze groep is het heel lastig om aan 
stageplaatsen te komen, terwijl het juist zo 
belangrijk is voor het behalen van hun diplo-
ma’, zegt Brenda Bos, personeelsadviseur van 
Welzijn Lelystad.

‘Het begeleiden van stagiaires van MBO Col-
lege Lelystad is leuk. Je moet er de tijd voor 
nemen, maar uiteindelijk krijg je er veel voor 
terug. Het is mooi om te zien hoe jongeren 

zich ontwikkelen. Daarnaast zorgen ze voor 
een frisse en andere kijk op je vak.’

Welzijn Lelystad begeleidt ieder jaar stagiai-
res van MBO College Lelystad. Op dit moment 
loopt een groep van 16 meiden van de oplei-
ding servicemedewerker niveau 2  stage bij 
verschillende multifunctionele accommoda-
ties, waaronder Atolplaza en de Waterbever in 
Lelystad

‘Dankzij een stageplek kunnen jongeren hun 
opleiding afmaken. Dit vergroot de kans op 
een baan of zorgt ervoor dat ze verder kunnen 
leren. Ze verdienen dit!’

De Knipcorner
‘Vakmensen opleiden is 
belangrijk’
‘Ook in de toekomst hebben we goede vak-
mensen nodig. Daarom is het belangrijk om 
studenten van MBO College Lelystad een 
stageplek te bieden’, zegt Sidney Huurman, 
eigenaar van De Knipcorner. 

‘Bij ons begint een stagiaire met het inschen-
ken van koffie en het vegen van haar. De 
volgende stap is het opnemen van de tele-
foon, föhnen en stapje voor stapje (en na veel 
trainingen) kan een stagiaire -eerst onder be-
geleiding en later zelfstandig- klanten knippen 
en kleuren.’

‘Op dit moment begeleiden we Amber Metten-
daf. Ze doet haar best, gaat goed met klanten 
om en leert snel. Binnenkort doet ze –op onze 
kosten- mee aan een kapperswedstrijd. Het is 
ontzettend leuk om jonge vakmensen op deze 
manier te kunnen ondersteunen in het ontwik-
kelen van hun vak.’

‘Door te kijken en te doen, leer ik ontzettend 
veel’, vertelt de 18-jarige Amber over haar 
stage. ‘Ook weet ik door mijn stage zeker dat 
ik de juist opleidingskeuze heb gemaakt. Het 
contact met mensen en het maken van ver-
schillende creaties spreekt me enorm aan.’


