
Breed georiënteerde stage was doorslaggevend in keuze 
 
Mijn naam is Coen en dankzij Stage in je Regio heb ik een stageplek gevonden. Hoe is dit zo 
gekomen? Ik had een bericht op LinkedIn geplaatst, waarin vermeld stond dat ik nog een stageplek 
nodig had met als start september a.s. Hierop kreeg ik reactie van de moeder van mijn tweelingbroer 
zijn ex-vriendin.  
Zij vertelde mij over de stagesite www.stageinjeregio.nl en zo ben ik in contact gekomen met Bente 
Scheepmaker van Stage in je Regio. Samen bespraken we over wat ik in de stage zocht en hoe ver ik 
zou willen reizen. Na het gesprek heeft zij mijn cv gedeeld met verschillende bedrijven die 
deelnemen aan Stage in je Regio. Eén van die bedrijven die mijn cv zagen was Theha uit Harderwijk. 
Ik kreeg van hen de vraag of ik langs wilde komen voor een gesprek. Dit heb ik uiteraard gedaan. 
Tijdens het gesprek werd er veel vertelt over het bedrijf zelf. Uiteindelijk kwam de inhoud van de 
stage ook naar boven.  
Omdat Theha een vrij klein bedrijf is vinden ze het belangrijk dat iedereen elkaar redelijk kan 
ondersteunen bij alle werkzaamheden. Daarom mag ik tijdens de stage ook op alle afdelingen een 
kijkje nemen en ook meedraaien. Hierbij ga ik zelfs even in het productieproces werken. Ik ben erg 
blij dat ik bij Theha aan de gang mag en dit is met name ook omdat ze zo’n brede stage aanbieden. 
Hiermee hoop ik dan ook een beter beeld te krijgen bij wat ik later wil gaan doen. 
 
-Stage in je Regio: een fijne organisatie die mij heeft geholpen bij het vinden van de perfecte plek- 
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Bente Scheepmaker, mobiliteitsadviseur: “Naast het rechtstreeks benaderen van bedrijven met een 
cv, publiceerden wij ook Coen zijn profiel in de kandidatennieuwsbrief van stichting Veluwe Portaal 
(initiatiefnemer van Stage in je Regio). Dit leverde meerdere verzoeken van bedrijven op om in 
gesprek met Coen te gaan. Uiteindelijk heeft hij uit deze bedrijven gekozen voor Theha.” 

http://www.stageinjeregio.nl/

