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.  
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 en concreet tot oplossingen te 
komen. Wij maken de zaken daarbij graag zo simpel mogelijk. 
Maar niet simpeler. 

Over Bureau Brand Waarom de stagestarter?
Als je een stage goed aanpakt is het een geweldig efficiënte en 

duurzame 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. Daar zien wij veel bedrijven de 
mist ingaan. 

 
Onze Stagestarter is bedoeld als korte informatieve 

en interactieve workshop waarin je samen met ons én de 
medecursisten kennismaakt met de factoren die van jouw bedrijf een 

geweldig stagebedrijf maken.  
. 
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P r o g r a m m a

P r a k t i s c h

S t a g e s t a r t e r   

Wat is een stage
De drie elementen van succesvolle leerbedrijven
Wat is jouw rol als stagebedrijf
Wat is de rol van een stagebegeleider
Hoe werkt leren
Hoe beïnvloed jouw bedrijf leren
Het stageplan en de stagecyclus uitgelegd
De zeven zonden van falende stagebedrijven

 

Duur: 2,5 uur
Investering: 175 euro pp (exc. btw)
Inclusief het grote stageboek voor werkgevers (twv 29,50 euro) 
Inclusief praktische tools om jouw aanbod te verbeteren
Minimale aantal deelnemers:  8
Inhouse workshop of op locatie 
Informatief, interactief, gezellig.
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H O E  W E R K T  H E T
Werksessies. 
De sleutel naar resultaat is aan het wérk gaan. We ontkomen er alleen niet aan om je op weg te helpen met 
achtergrondkennis. De workshop Stagestarter draait om de kennismaking met theorie en achtergronden 
rondom stages en motivatie. Zo kun je met een stevige basis écht werk maken van stages als geweldig 
instrument voor jouw bedrijf of organisatie.  
Daarbij geloven wij dat een workshop naast inhoudelijk ook vooral LEUK mag zijn. We houden het dus 
graag informeel. En we zorgen er natuurlijk voor dat je geen honger hoeft te lijden. Hapjes en drankjes zijn 
inbegrepen. 
 
Huiswerk 
Perfect zo’n workshop of training, de crux zit 'm wel in de vertaling naar jouw praktijk. Jouw huiswerk is het 
vertalen van de informatie uit de workshop naar acties in jouw concrete situatie. Dit huiswerk is cruciaal 
voor het verbeteren van de stages in jouw bedrijf. Zo heb je aan het einde van de workshop Stagestarter 
een helder overzicht van de basisbeginselen rondom stages en tools om direct aan de slag te gaan. Aan 
jou de taak om hier een succes van te maken.  
 
Leveren 
Na afloop van de workshop krijg je de informatie toegestuurd. Deze is vanaf dat moment ook vrij door jou te 
gebruiken. Ook krijg je 'Het grote stageboek voor werkgevers' mee naar huis. Je kunt direct aan de slag.  
 
Coaching (optioneel) 
Sommige opdrachtgevers kiezen ervoor om met ons te blijven werken. Deze coaching is beschikbaar in de 
vorm van een vast pakket of op oproepbasis. 
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M A N I F E S T
Stages as a service 
Wij geloven dat stages een service zijn; een dienst die je verleend. De dienst op zich (de stage)maakt niet hét verschil in beleving. 
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 jouw 
bedrijf kan immers bij meer bedrijven. Hoé je stages aanpakt en stagiairs behandeld maakt alle verschil. Het draait om de ervaring.  
 
Wij maken betere stage-ervaringen 
Onze ambitie is om jouw bedrijf te helpen zoveel mogelijk uit een stage te halen door de hoé van jouw service te optimaliseren. Voor jezelf
én de stagiair. Dat jouw bedrijf meer uit stages haalt dan voor hij of zij met ons werkte. En de stagiair een interessante, uitdagende stage 
heeft met topbegeleiding. Beter imago, betere begeleiding, tegen lagere kosten. Daar geloven we in! 
 
We zijn er niet voor jou 
Onze projecten gaan over stagiairs, jouw doelgroep dus. Daarom richten we ons primair op hen.Sorry.  
 
One size fits niet all 
Heb jij we eens twee identieke projecten gezien? Wij ook niet. Daarom geloven wij niet in een one-size-fits-all aanpak. Wel geloven wij in 
grondigheid, herhaalbaarheid en tempo. Daarom kunnen wij met ons aanbod snel en in samenwerking tot resultaten komen. 
 
Duurzaam 
Onze aanpak richt zich altijd op concrete oplossingen voor de lange termijn, zodat jouw bedrijf 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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K L A A R  O M  T E  B E G I N N E N ?  
 Neem contact op !

De kortste weg: 
Maarten Brand 

06-40786622 
info@bureau-brand.nl


