STAGE ONT-WIKKELAARS
BETERE VERBINDINGEN MET JONG TALENT. SNEL.
Een idee van Bureau Brand
Fonteinlaan 5 unit 12
1012 JG Haarlem
Kvk: 59544538

Over Bureau Brand
Bureau Brand is een adviesbureau gericht
op het creëren van duurzame verbindingen met jong talent.
Met meer dan 20 jaar ervaring op het snijvlak van
onderwijs en HR hebben wij een toolkit ontwikkeld die
jouw bedrijf helpt om een aantrekkelijk stagebedrijf
te worden. Mensen staan daarbij centraal.
Onze aanpak is bedoeld om snel een concreet tot oplossingen te
komen. Wij maken de zaken daarbij graag zo simpel mogelijk.
Maar niet simpeler.
Je hebt bij ons de keuze uit drie pakketten: Start, Medium en Pro.
Zo heb je altijd een aanpak die past bij jouw wensen en
behoeftes.

Waarom Stage ont-wikkelaars?
Als je een stage goed aanpakt is het een geweldig efficiënte,
duurzame en voordelige manier om jong talent te binden en te
boeien voor jouw bedrijf of organisatie. En zeker zo belangrijk; het
is gewoon heel leuk om te doen.
Dan moet je wel weten wat je doet. En vooral kijken waar je actie
kunt ondernemen. Snel, doelgericht. Concreet.
Daar zien wij veel bedrijven de mist ingaan.
Stage ont-wikkelaars zijn bedoeld als informatieve, interactieve
sessies waarin je samen met ons tot antwoorden op jouw eigen
vraag komt.
.
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VOOR WIE IS HET
Voor bedrijven en organisaties
die met stages willen beginnen

Bedrijven en organisaties die
meer talent willen aantrekken

Je wilt graag meer jong talent interesseren voor jouw
bedrijf via stages. Je hebt wel een idee hoe je dat wil,
maar het pad is nog wat onduidelijk en mistig. Wij
helpen om jouw wensen, doelen en unieke aanbod als
bedrijf of organisatie scherp te krijgen.

Je hebt helder wat je wilt en wat je te bieden hebt aan
stagiairs. Dan is het belangrijk dat jouw aanbod aansluit op
de wensen en behoeftes van de mensen die jij wilt
binnenhalen. Wij helpen om jouw unieke aanbod scherp te
krijgen en concrete experimenten te maken om nog beter
aan te sluiten op de wensen van studenten.

Voor bedrijven en organisaties die
met stagiairs werken, maar hier
meer uit kunnen halen

Voor bedrijven en organisaties
die hun aanpak willen
analyseren

Je hebt een helder doel en je weet wie je wilt bereiken.
Toch lukt dat nog niet zoals gepland.
Je zult dus moeten kijken waar je kunt aanpassen.
Dat wil je snel en effectief doen. Wij helpen om de
succesfactoren en de knelpunten in kaart te brengen en
gericht te adviseren waar je winst kunt behalen. Concreet,
actiegericht.

Je bent al een tijdje bezig met stagiairs en dit gaat best
lekker. Toch ben je benieuwd hoe jouw aanpak draait en
waar het nog beter kan. Het aanpassen van deze draaiende
machine kan je grote winst opleveren. Wij helpen je om de
situatie in kaart te brengen en adviseren waar de kansen
voor jouw organisatie liggen. Die vertalen wij naar concrete
acties en experimenten.
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Neem contact op voor een prijsopgave

DAGDEEL 1

START
Gap analyse

MEDIUM
Gapanalyse +
oplossingsrichtingen

PRO
Gapanalyse +
oplossingsrichtingen+
Prototype+
Testen

DAGDEEL 2

DAGDEEL 3

DAGDEEL 4

Voorbereidingsgesprek
Werksessie
Achtergronden
Wat wil je
Wat is de situatie nu?
Conclusie
Huiswerk

Voorbereidingsgesprek
Werksessie
Achtergronden
Wat wil je
Wat is de situatie nu?
Conclusie
Huiswerk

Werksessie deel 2
Samenvatting ws 1
Analyse gap nu-wens
Oplossingsrichtingen
Prioriteren
Huiswerk

Voorbereidingsgesprek
Werksessie
Achtergronden
Wat wil je
Wat is de situatie nu?
Conclusie
Huiswerk

Werksessie deel 2
Samenvatting ws 1
Analyse gap nu-wens
Oplossingsrichtingen
Prioriteren
Huiswerk

Werksessie 3
Samenvatting Ws 2
Oplossingsrichting
Prototype(s) maken
Experimenten plannen
Conclusies
Huiswerk

Werksessie 4
Samenvatting Ws 3
Evaluatie prototype (oa
met doelgroep)
Aanpassen prototype
Vervolgplan
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HOE WERKT HET
Werksessies
De sleutel naar resultaat is aan het wérk gaan. Ok, we ontkomen er niet in aan om je even op weg te
helpen met achtergrondkennis. Dat proberen we wel te beperken. Daarna starten we met een werksessie
waarin we op basis van een concrete vraag jouw organisatie en jouw uitdagingen samen in kaart brengen
Daarbij geloven wij dat een workshop naast inhoudelijk ook vooral LEUK mag zijn. Natuurlijk zorgen we
ervoor dat je creativiteit geen honger hoeft te lijden. Lunch, hapjes en drankjes zijn inbegrepen. Iedere
werksessie duurt ongeveer een dagdeel.
Huiswerk
Perfect zo’n werksessie, maar de crux zit m in de vertaling naar jouw praktijk. Zonder huiswerk komen we
dus niet tot resultaat. Jouw huiswerk is het vertalen van de input naar acties. Dit huiswerk is cruciaal voor
het verbeteren van de stages in jouw bedrijf. Bij het mediumpakket gaan we in sessie 2 samen aan de
slag met jouw huiswerk. En in het propakket bouwen wie samen aan een experiment (een prototype) dat
we ook testen en aanpassen op basis van de ervaringen.
Leveren
Iedere sessie beslaat ongeveer een dagdeel. Na afloop van de sessie krijg je een terugkoppeling op maat
ter ondersteuning van jouw huiswerk. Bij het startpakket is dit bijvoorbeeld een gap-analyse, in het
medium pakket is de gap-analyse aangevuld met de vertaling naar concrete oplossingsrichtingen. In het
pro-pakket werken wij samen met jouw bedrijf aan een of meer prototypes dat we evalueren (intern jouw
bedrijf of organisatie én waar mogelijk met de doelgroep). Daarnaast ontvang je alle materialen en foto’s
en video die we hebben gemaakt in PDF en digitale bestanden. Deze zijn vanaf dat moment ook jouw
eigendom.
Coaching (optioneel)
Sommige opdrachtgevers kiezen ervoor om met ons te blijven werken. Deze coaching is bij alle pakketten
beschikbaar in de vorm van een nieuwe ont-wikkelaarsessie of op oproepbasis.
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MANIFEST

Stages as a service
Wij geloven dat stages een service zijn; een dienst die je verleend. De dienst op zich (de stage)maakt niet het verschil in beleving bij studenten, dus ook niet
bij de vraag of stagiairs jouw service waarderen. Niet bij de keuze voor een stage, niet bij de inhoud zelf. De manier waarop jouw bedrijf de service verleend
wel. Wat je kunt leren bij jou kan immers bij meer bedrijven. Hoé je stages aanpakt maakt alle verschil. Het draait om de ervaring.
Wij maken betere stage-ervaringen
Onze ambitie is om bedrijven te helpen om zoveel mogelijk uit een stage te halen. Voor zichzelf én de stagiair. Dat een bedrijf meer uit stages haalt dan voor
hij of zij met ons werkte. Dit komt jouw bedrijf en de stagiair ten goede. Beter imago, betere begeleiding, tegen lagere kosten. Daar geloven we in!
One size fits niet all
WIj geloven niet in een one-size-fits-all aanpak. Heb jij we eens twee identieke projecten gezien? Wij ook niet.
Wel geloven wij in grondigheid, herhaalbaarheid en tempo. Daarom kunnen wij met ons aanbod snel en in samenwerking tot resultaten komen waar jij en jouw
organisatie mee verder komen voor langere tijd. Een aanpak die jouw bedrijf of organisatie voor meerdere jaren op weg helpt.
Duurzaam
Onze aanpak richt zich altijd op concrete oplossingen voor de lange termijn, zodat jouw bedrijf of organisatie jarenlang is geholpen. Niet alleen windowdressing
dus. Echte oplossingen, duurzaam.
Wij maken je slimmer
Jij moet het uiteindelijk toch zelf doen. Daarom zorgen wij ervoor dat je alles uiteindelijk zelf kunt. Wel zo handig.
Sneller=beter.
Als bedrijf of organisatie wil je concrete actie, geen vuistdik rapport als dat niet nodig is. Wij zorgen ervoor dat onze inzet direct vertaald kan worden naar
concrete acties. Waarom in 50 pagina's als het ook in 5 kan. En waarom een jaar als het ook in 2 maanden kan?
Eerst probleem oplossen, dan strik erom.
We zijn gefocust op het in kaart brengen van jouw knelpunten. En het verzinnen van slimme, snelle oplossingen voor deze knelpunten. Dit vanuit het idee:
Eerst de winkel goed inrichten, dan pas de etalage versieren. Te vaak gebeurd het andersom. Zonde.
We vullen het niet voor je in.
Keuzes over jouw bedrijf maak je zelf. Wij helpen je om die keuzes te definiëren en om die keuzes te maken. Denk je het beter te weten? Dan is dit
waarschijnlijk ook zo tot het tegendeel bewezen is. Succes! Even goede vrienden.
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KLAAR OM TE BEGINNEN?
Of je vanaf nul wilt beginnen, jouw bestaande aanbod drastisch
wilt verbeteren of jouw bedrijf simpelweg een boost wilt geven.
Wij helpen!
Neem contact op om de eerste sessie te plannen

De kortste weg:
Maarten Brand
06-40786622
info@bureau-brand.nl

