‘Ik heb door mijn stage bij de FVB zin
gekregen om zelf in de communicatie
aan de slag te gaan’
Esmee Hoff (26 jaar) studeert Communicatiemanagement aan de
Hogeschool Utrecht. Ze heeft haar afstudeerstage bij de FVB gelopen
en hier ook haar afstudeeronderzoek uitgevoerd.
Hoe vond ik het om bij de FVB stage te lopen?
In de afgelopen drie maanden heb ik met veel plezier mogen proeven aan alle werkzaamheden die
bij de communicatie komen kijken. Mijn stagewerkzaamheden waren bijvoorbeeld brainstormen
over projecten, schrijven van artikelen, ontwerpen van uitingen, de website bijhouden en contact
onderhouden met de redactieleden en adverteerders. Samenvattend had ik een afwisselend
takenpakket. Daarnaast heeft Susanne, communicatieadviseur bij de FVB, me ook betrokken bij
overleggen en ze heeft me meegenomen in het proces van het maken van het Tijdschrift. Verder
mocht ik ook naar inspirerende events om ideeën op te doen. Dit was leerzaam en het heeft mij een
goed beeld gegeven wat er bij de taken van een communicatieadviseur komen kijken.
Tijdens mijn stage heb ik ontdekt hoe leuk het is om afwisselend bezig te zijn met strategische en
operationele vraagstukken. Gedurende de stage heb ik ook ervaren hoe ik kan schakelen tussen de
verschillende rollen die je aanneemt afhankelijk van de doelgroep met wie je communiceert. Ook
vond ik het fijn om in overleg mijn taken te plannen en om ruimte te krijgen voor inbrengen en
uitvoeren van mijn eigen ideeën. Ik heb door mijn stage bij de FVB veel zin gekregen om zelf in de
communicatie aan de slag te gaan. Dit komt niet alleen door de opdrachten die ik heb uitgevoerd,
maar vooral door het plezier en de expertise waarmee Susanne haar werk uitvoert. Dit heeft mij
geïnspireerd.
Kortom ik heb een heel fijne en toffe stageperiode gehad bij de FVB en ik kan het zeker iedereen
aanraden!
Waarom is de FVB een fijne stageplek?
Hiervoor heb ik stagegelopen bij een reclamebureau, maar daar zat ik niet helemaal op mijn plek. De
drukte vond ik daar niet prettig en er was vaak weinig tijd voor feedback. Ik had meer behoefte aan
een stageplek waar het op kantoor relatief rustig is, er afwisselende werkzaamheden zijn en genoeg
ruimte voor begeleiding. Gelukkig heb ik dit allemaal wel kunnen vinden bij de FVB. Als jij dit ook
zoekt dan is dit zeker de plek voor jou.
Wat biedt een stage bij de FVB?
Esmee’s voordelen op een rijtje:
•
•
•
•
•
•
•

Goede begeleiding
Leuke collega’s en een fijne werkplek
Ruimte voor overleg over stagewerkzaamheden in afstemming op affiniteit en leerdoelen
Je wordt overal actief bij betrokken
Vrijheid in het indelen van je taken
Ruimte voor eigen inbreng en het uitvoeren van ideeën
Ruimte voor een afstudeeronderzoek

•

Een leerzame ervaring waar je voor de rest van je studie en carrière wat aan hebt

