Stage bij de gemeente: ‘Veel diverser dan ik dacht!’
Studenten zijn van harte welkom bij de gemeente Oost Gelre! Je kunt op één van de afdelingen
veel kennis en ervaring op doen voor je verdere (studie)loopbaan. Ook dit najaar zijn er weer
verschillende stagiaires begonnen. Een van hen was Marlot, die inmiddels haar laatste
stagedag achter de rug heeft.
Wie ben je en wat studeer je?
Ik ben Marlot van Balveren en ben 18 jaar. Ik kom
uit Winterswijk, en zit gedurende het jaar op kamers
in Leeuwarden. Daar studeer ik aan Van Hall
Larenstein. Ik doe de opleiding Management van de
Leefomgeving, ook wel Toegepaste Aardrijkskunde
genoemd. Het is een erg brede opleiding. We
houden ons bezig met de zowel sociale als fysische
(regionale) ontwikkelingen.
Hoe kwam je bij de gemeente terecht?
Voor mijn tweede jaar mocht ik een oriënterende
stage lopen om kennis te maken met het
beroepenveld. Omdat ik nog niet precies wist wat ik
later wilde worden, leek het mij leuk om stage te gaan lopen bij een gemeente. Het leek mij een goede
plek om me te oriënteren. Het gemeentehuis is namelijk een plek waar allerlei thema’s samenkomen!
Ik was super blij dat ik bij Oost Gelre terecht kon.
Hoe kijk je terug op je stage?
Ik vond het echt heel erg leuk. Ik heb veel geleerd. Ik weet nu veel beter wat ik allemaal kan doen met
mijn opleiding. Ik heb een opzet gemaakt voor een wijkplan voor een wijk in Lichtenvoorde. Verder
heb ik veel dingen gezien. Ik mocht vaak mee als een medewerker een afspraak had buiten de deur.
Ik heb bijvoorbeeld een kwekerij bezocht, een gesprek bijgewoond met een belangenvereniging en de
Grolse gracht bezocht in verband met blauwalg. Hier was bijvoorbeeld ook het waterschap bij
aanwezig. Zo kwam ik ook in aanraking met andere beroepen.
Is jouw beeld van de gemeente deze periode veranderd?
Ja, best wel. In het begin dacht ik dat alles heel formeel zou zijn, maar dat bleek helemaal niet het
geval!! Ik heb erg enthousiaste en aardige collega’s gehad en mijn stagebegeleiders hebben me goed
geholpen. Bij de gemeente kan iedereen elkaar gewoon makkelijk aanspreken en de lijntjes zijn kort.
Ik heb negen weken goed rond mogen kijken en veel mee mogen maken, zodat ik nu veel beter weet
wat de medewerkers van de gemeente zoal doen. Dit bleek veel diverser te zijn dan ik dacht!
Zou je andere studenten ook aanraden om stage te lopen bij de gemeente?
Ja, dat zou ik zeker doen! Het is een goede plek om te kijken wat je wel en niet leuk vindt. Eén van de
dingen die ik heb geleerd is dat je als jonge ambtenaar soms moet vasthouden aan je idee. En dat je
out of the box mag denken. Ook heb ik gezien dat de organisatie zich op een kantelpunt bevindt. Hoe
kun je nog meer integraal werken en beter met bewonersinitiatieven omgaan? Wat ik verder meeneem
is dat ik heb ontdekt dat ik de afwisseling van bureauwerk en ergens naartoe gaan (afspraken met
andere disciplines / inwoners / buiten) erg fijn vind.
Wat wil je verder nog kwijt?
Wat ik leuk vond bij de gemeente is dat er een grote
groep jonge ambtenaren werkt die iedere dag vol
enthousiasme zijn best doet om van Oost Gelre een
nog fijnere leefomgeving te maken. Er stonden ook
twee collega’s in de finale van de verkiezing voor de
Jonge Achterhoekse Ambtenaar van het jaar. Daar
ben ik naartoe geweest. Allebei hielden ze een
inspirerende pitch over hun droom. Ook vond ik het
leuk om te horen dat er na mij weer plaats is voor een
nieuwe stagiaire van mijn opleiding / school!!

Wil jij ook stage lopen bij de gemeente?
Je kunt contact opnemen met Esther Lenz.
Zij is onze contactpersoon voor stages en
afstudeeropdrachten. Esther is telefonisch
bereikbaar via (0544) 39 34 27, e-mail:
e.lenz@oostgelre.nl. Je mag ook gelijk het
sollicitatieformulier stage of
afstudeeropdracht invullen dat je kunt
downloaden op www.oostgelre.nl. Dit
formulier kun je samen met je cv toesturen
naar sollicitaties@oostgelre.nl. We nemen
dan zo snel mogelijk contact met je op!

