
Het nieuwe jaar is aangebroken en we hebben niet stilgezeten. 
Afgelopen maand hebben wij (Maarten en Frank) gewerkt aan een nieuwe 
aanpak voor Stagebureau Connectie. Onze focus? Verborgen Meesterschap!  
 
Waarom deze nieuwe afslag en wat betekent dit concreet? We vertellen je ook wat je 
van ons kunt verwachten het komende jaar. 
 

leerlingen van de Daaf Gelukschool ontdekken techniek bij Maxibel 
 
De arbeidsmarkt is breder dan je denkt. 
 
Bedrijven en organisaties vinden steeds moeilijker geschikte nieuwe medewerkers. 
Het aantal stageplekken stijgt in de meeste sectoren sterk, terwijl het aantal 
beschikbare 'geschikte' kandidaten achterblijft. Dit komt door de enorme vraag naar 
personeel, terwijl de arbeidsmarkt vergrijst. 
 
Tegelijkertijd zien wij ook dat het veel studenten, ondanks deze enorme toename aan 
vraag, niet lukt om een stageplek te vinden. Iedereen zoekt WO-niveau , HBO-
niveau, MBO-4 niveau. terwijl veel studenten op andere onderwijsniveaus geen stage 
kunnen vinden. 

Er is momenteel een ontwikkeling gaande dat steeds meer bedrijven en organisaties 

onder druk van de krapte een omslag maken. Zij richten zich op andere 

opleidingsniveaus dan ze gewend waren om studenten te werven. 'Dan leiden wij 

iemand zelf wel op' is een vaak gehoorde opmerking bij bedrijven. 

 

Deze bedrijven zien in dat het bij gewaardeerde, succesvolle stagiairs en 

medewerkers draait om een combinatie van talent, inzet, ambitie en 

doorzettingsvermogen. Méér dan om het stempel 'HBO', 'MBO' of 'Praktijkonderwijs' 

en het halen van een bepaald papiertje.  

  

Een slimme zet! Wij gaan bedrijven daarbij een steuntje in de rug geven! 

 

 



Verborgen kandidaten ontdekken 

In met name de lagere opleidingsrichtingen zijn veel studenten beschikbaar die juist 

lastig een stage of startersfunctie vinden. Die studenten kunnen voor jouw bedrijf de 

oplossing zijn bij het vinden en behouden van geschikt personeel en het uitvoeren 

van klussen en werkzaamheden.  Er zijn al bedrijven die dit inzien. Maar, veel 

bedrijven kennen dit type student nog niet. 

 

Onze verwachting is dat een betere kennis van de mogelijkheden en meer begrip 

over wie dit zijn, wat zij te bieden hebben en wat zij nodig hebben (aan begeleiding 

bijvoorbeeld) tot meer kansen leidt. Voor bedrijven om interessante studenten te 

werven, voor studenten om interessante bedrijven te leren kennen. Kwaliteit is 

immers het voldoen aan verwachtingen. Daar gaat Stagebureau Connectie bedrijven 

in de Waarderpolder bij ondersteunen. 

Het stagebureau helpt om bedrijven en organisaties om de omslag te gaan maken in 

het denken over 'verborgen' kandidaten en ondersteund onderwijsinstellingen met 

(verbreding van) het netwerk van bedrijven die hun studenten een kans kunnen 

geven om hun meesterschap te ontdekken en te ontwikkelen. 

 

Onze hoofdopdracht? Maak kansen zichtbaar door drempels weg te 

nemen tussen bedrijven en studenten op pro-vso, Entree, of MBO-2 niveau. 

  

 

 

Doelen 

Het stagebureau heeft voor de komende jaren drie doelstellingen: 

1. Studenten op pro-vso, Entree, of MBO-2 niveau en hun begeleiders helpen om 

het netwerken in de Waarderpolder uit te breiden zodat meer studenten een 

passende stageplek vinden. Dit doen wij met ons online platform en met onze 

fysieke aanwezigheid in de Waarderpolder.  



2. Bedrijven in de Waarderpolder krijgen meer oog voor de verborgen kandidaten en 

de kansen die het hen (ook vanuit bedrijfseconomisch belang) kan bieden  

3. Het stagebureau zoekt aansluiting met relevante initiatieven in de regio zodat in 

de keten aansluiting plaatsvindt tussen initiatieven die deze doelgroepen 

bedienen. 

Wat betekent dit voor de huidige dienstverlening? 

Deze wijziging en focus op een specifieke doelgroep heeft een aantal effecten op 

onze dienstverlening. Voor sommige bedrijven zal dit betekenen dat we minder 

kunnen betekenen, voor andere bedrijven en organisaties zullen wij juist meer 

waarde kunnen leveren. We noemen de belangrijkste wijzigingen op: 

1. Het is niet langer mogelijk om zelf vacatures te plaatsen. Bestaande vacatures 

verwijderen wij de komende weken van de site. 

2. Het stagebureau gaat zich volledig focussen op MBO 1,2 en Praktijkonderwijs, 

niet langer op andere niveaus.  

3. Onze nieuwsbrief gaat verdwijnen. Nieuws van en over Stagebureau Connectie 

lees je voortaan in het WP Journaal. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet? Meld 

je dan direct even aan met een mailtje naar redactie@waarderpolder.nl 

4. Onze focus zal volledig op de Waarderpolder liggen, wij ondernemen 

geen activiteiten buiten het business park. 

 

Uitstraling 

Het stagebureau is onderdeel van stichting Parkmanagement Waarderpolder. De 

Waarderpolder kreeg anderhalf jaar geleden een make over. Met de nieuwe koers, 

stapt het stagebureau ook in de komende periode ook over op de huisstijl van de 

Parkmanagement en het bedrijventerrein Waarderpolder Haarlem Business Park.  

Om die reden zal onze website nog even 'under construction' zijn. We laten het je 

weten als deze weer actief online komt.  

 

Vragen? 

Wij hopen je hiermee een goed inkijkje te hebben gegeven in onze doelstellingen en 

ambities. 

 

Wij kijken er naar uit om samen te werken! 

Heb je opmerkingen, ideeën, suggesties of vragen? Stel ze aan Maarten via 

stagebureau@waarderpolder.nl  


