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Besproken:
- Evaluatieformulier
Het evaluatieformulier ‘Evaluatie Stagiair Onderzoekstage’ is voorafgaand aan het gesprek ingevuld door de
bedrijfsbegeleider. Rene Graumans geeft aan te spreken te zijn over de manier waarop ik heb gefunctioneerd binnen
de organisatie. Ik ben initiatiefrijk en zoals Rene schrijft bij brede professionalisering meer dan een beginnend
beroepsbeoefenaar. Ik heb meegewerkt aan marketing, acquisitie, communicaties, design en daarnaast heb ik
optredens verzorgd. Ook heb ik meegewerkt op beurzen als gastvrouw en artiest.
Ten tijde van het gesprek is de scriptie net ingeleverd. Rene heeft de scriptie nog niet kunnen doorlezen, vandaar dat
hij bij wetenschappelijke toepassing een ‘n.v.t.’ heeft ingevuld. Rene geeft aan dat ik logisch nadenk en problemen
vooraf signaleer. Ik meld de problemen direct en draag daarbij zelf een oplossing aan. Peter Kempe vroeg hierop of dit
misschien kan neigen naar ‘eigenwijs zijn’. Zowel Rene als ik haakten daarop in. Naar mijn mening komt het vooral
voort uit betrokkenheid bij de organisatie, ik heb op meer dan één vlak belang bij een goede bedrijfsvoering. Naast
stagiair ben ik namelijk ook artiest binnen de agency. Ik wil graag het beste voor de organisatie en alle betrokkenen en
zal nooit een idee doordrukken, wel geef ik tips en laat ik mijn licht schijnen op lastige situaties. Rene beaamde dit en
zei het juist te waarderen dat hij tegengas krijgt omdat dat voorkomt dat zijn blik vernauwt. Hij noemt het ‘prettig
eigenwijs’.
De bedrijfsbegeleider geeft verder aan dat ik realistische doelen stel door tijdig aan de bel te trekken als iets niet lukt.
Daarbij zegt hij dat hij vindt dat ik kritisch ben op mijn eigen prestatie en alleen het beste wil. Dat ik aan de bel trek als
iets niet realistisch is dan doe ik dat uit perfectionisme. Half werk, dat wil ik niet. Peter Kempe, de begeleider vanuit
school onderschrijft dit zoals hij dat heeft gemerkt in de thesiscirkels.
Tijdens mijn stage had ik contact met Rene, maar ook met de dames die binnen het concept werkzaam zijn. Op
beurzen had ik contact met partners van de agency en met beursbezoekers/potentiële klanten. Rene geeft aan dat ik
prettig en direct communiceer zonder aversie te creëren. Ook de leidinggevende taken zijn volgens de
bedrijfsbegeleider heel goed. Ik neem tijdens optredens waar hijzelf niet bij kan zijn de taak op me alles aan te sturen.
Daarbij geef ik leiding aan artiesten en heb ik contact met de opdrachtgever. Ook stuurde ik tijdens mijn stage een
andere stagiaire aan.
Rene Graumans sluit af met: “Top stagiair. Voorbeeld voor velen. Professioneel, integer en positief eigenwijs!”

- Tevredenheid over stage en de toekomst
Ik ben zeer tevreden over de stage. Met de scriptie, de optredens , de aansturing van een tweede stagiaire, beurzen én
overige werkzaamheden was het behoorlijk aanpoten. Rene Graumans gaf me alle tijd om mijn zaken af te ronden en
dacht met me mee. DamesDraaienDoor is voor mij bijna mijn kindje geworden. Ik werk al ruim anderhalf jaar voor de
organisatie als artiest. Sinds een maand of zeven doe ik DTP designwerk op freelancebasis. Daarnaast ben ik stage gaan
lopen. Ik geloof in het concept en zie er absoluut een kansrijke toekomst in. Daarom ga ik eind juni van start bij
DamesDraaienDoor voor de marketing, communicatie, sales en design waarbij ik de huisstijl verder zal doorvoeren en
zal internationaliseren, de social media zal gaan beheren, acquisitie zal doen, op beurzen zal werken en de marketing
en communicatie zal doen. Ik voel me geroepen Rene te helpen bij de groei van de organisatie en heb daarin denk ik
een goede eerste stap gezet.
Een gedeelte van mijn portfolio bestaat uit de huisstijl en de communicatiemiddelen voor DamesDraaienDoor. Onder
het kopje Portfolio op mijn website vindt u enkele onderdelen hiervan.
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