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STUDENT EN ONDERNEMER -  

“Je moet er zelf in investeren. Dan 

investeer je in het succes van je 

organisatie én van de student.” Zo 

vertolkt Kimberly Oldersma de kijk 

van Eqib op werken met stagiairs. 

Of talenten, zoals zij ze noemt. De 

office assistent spreekt uit ervaring. 

Ze begeleidt namelijk talenten én 

groeide zelf ooit vanuit haar stage 

bij dit bedrijf door naar een baan. 

Sowieso heeft haar werkgever 

gemiddeld drie stagairs tegelijkertijd 

rondlopen, eentje van het mbo, het 

hbo en van de universiteit. 

Eruit springen

Op dit moment begeleidt ze samen 

met collega Maaike Kok onder meer 

Amy Nijzink. Nijzink volgt de versnel-

de mbo-opleiding management- 

assistent en hoopt die met deze 

stage van vier maanden goed af te 

sluiten. Waarom juist hier? “De ma-

nier waarop Eqib zich presenteerde 

tijdens een bedrijfspresentatie sprak 

mij ontzettend aan. Ik werd direct 

aangetrokken door de persoonlijke 

benadering.”

Meer uitdaging? Meer ruimte!

Bij de start van haar stage spraken zij 

en Oldersma hun verwachtingen uit. 

Daarnaast mocht ze vanaf dag 1 heel 

veel onder begeleiding doen. “Zo 

leert Amy snel zelfstandig werken 

en ontdekken hoe een dag van een 

managementassistent eruitziet”, legt 

haar begeleidster uit. “Ook vraag ik 

geregeld of ze werk ziet dat ze leuk 

vindt om te doen. Hoe meer uitda-

ging Amy zoekt, hoe meer ruimte ze 

krijgt. Zo hoop ik dat ze haar sterke 

punten ontdekt en meer kijk krijgt op 

haar ontwikkelpunten.”

Van kat naar tijger

Belangrijk punt dat Nijzink inmiddels 

al ontwikkelde? “Ik ben best onzeker 

over mijn werk, ook al kan ik veel 

dingen al wel goed. Het zelf doen en 

hóren dat het goed is, heeft me echt 

veranderd, meer zelfvertrouwen ge-

geven.” Haar begeleidster bevestigt 

dat. “In het begin keek Amy de kat 

uit de boom. Nu komt er een tijger 

tevoorschijn.” 

Iedereen wint

Zelf ontwikkelt en verbetert Eqib 

ook mede dankzij talenten als 

Nijzink. “Een student inspireerde ons 

bijvoorbeeld om in gesprekken met 

sollicitanten te vertellen over onze 

andere diensten, naast recruitment. 

Bij Eqib | The Human Factor in Hengelo lopen gemiddeld 

zo’n drie studenten stage. Het levert de maatschappij 

nieuwe krachten op en de organisatie nieuwe inzichten en 

potentiële medewerkers. De partner op hr-gebied raadt ook 

andere bedrijven daarom aan (meer) werk te maken van 

stageplekken en stagairs.

‘Nu komt er een tijger 
tevoorschijn’
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1.    Spreek van tevoren de verwachtingen 

van beide partijen goed uit

2.   Zorg voor goede begeleiding, dat is het 

halve werk

3.  Zorg dat er werk ligt voor de student in 

het verlengde van zijn studie 

EQIB TIPS VOOR  
WERKEN MET STAGIAIRS 

Ook tipte hij om sollicitanten te wijzen op de vele kanalen 

waarop ze ons met interessante informatie kunnen 

vinden.” Die wisselwerking spreekt Oldersma aan. “Wij 

willen het meeste uit het talent halen en hopen dat het 

talent het meeste uit ons haalt. Dat kost veel tijd, maar dat 

haal je er dubbel en dwars uit. Werken met talenten, daar 

help je jezelf, de student en het bedrijf mee!” Nijzink voegt 

daaraan toe: “Geef een student de ruimte te leren écht van 

toegevoegde waarde te zijn voor uw bedrijf.”

‘Je moet er zelf in 
investeren. Dan investeer 

je in het succes van je 
organisatie én van de 

student.’


