ONDERNEMEN MET CUMELA - LEERLINGEN WERVEN

Met elkaar investeren
		 in de jeugd

LEERLINGEN ZIJN DE TOEKOMST
VAN ONZE MOOIE SECTOR!

“Naar mijn mening ligt een deel van de oplossing van het personeelstekort in het investeren in
de jeugd en dit kunnen we alleen met elkaar!” Kim van der Gaag, bedrijvenadviseur regio ZuidHolland bij Cumela, krijgt bijna dagelijks de vraag wat Cumela doet aan de personeelstekorten.
Daar gaat ze graag op in, maar ook de ondernemers zelf kunnen helpen. Ze legt hier uit hoe.

ZORG DAT STUDENTEN JE KUNNEN VINDEN!
Heb je ruimte voor een stagiair of een student met een leerbaan
(BBL’er)? Zorg dat studenten je weten te vinden: log in op MijnSBB en
maak je stages en leerbanen zichtbaar op Stagemarkt.nl én Leerbanenmarkt.nl. Een stagiair of BBL’er het vak leren, is mooi om te doen. Als je
het goed doet, houd je er vaak een goede werknemer aan over!
Hulp nodig? Neem contact op met jouw SBB-adviseur of neem contact
op met de Ondernemerslijn: ondernemerslijn@cumela.nl.

Personeelstekorten, het werk niet rond kunnen
krijgen en een hoge werkdruk zijn steeds vaker
aan de orde van de dag. In Zuid-Holland merken
ondernemers in onze sector dit maar al te goed.
Vaak wordt mij de vraag gesteld wat Cumela
daaraan doet. Kort samengevat:
• Wij werken aan een positief sectorimago.
• Wij onderhouden contacten met scholen.
• Wij bepalen mede de kwaliteitseisen in
het onderwijs.
• Wij onderhandelen over een werkbare cao.

1. GEEF KANSEN
Een stage is bedoeld om het
vak te leren. Geef je leerling
die kans zo veel mogelijk.
Laat je leerling ook zo veel
mogelijk meedenken. Roep
niet meteen wat je denkt,
maar vraag het eerst aan de
leerling. Goed antwoord?
Instant boost!

3. LEEF JE IN
2. SCHEP HELDERHEID
Wat zijn je leerdoelen vandaag?
Hoe wil je dat aanpakken? Door
aan het begin van de dag duidelijke doelen te stellen, voorkom
je dat je stagiair gaat ‘zwemmen’. Lekker gefocust werken
zorgt voor meer zelfvertrouwen.

4. BEHANDEL HEM OF HAAR NIET ALS SLOOFJE
In mijn tijd als stagiair bij een beleggingsbank had ik een begeleider die ik hele dagen niet
zag. Hij gooide af en toe een stapel paperassen op mijn bureau, wat gepaard ging met enkele
bevelen, en daar moest ik het mee doen. Als ik vragen had, kon ik die op de mail zetten. Mijn
vragen kwamen vervolgens terecht in het postvakje W‘hoor je nooit meer wat van’. Super
onzeker werd ik hiervan. Werkte ik niet goed genoeg? Ik voelde me een sloofje. Behandel je
stagiair niet zo, want een nare ervaring kan heel bepalend zijn voor de keuzes daarna en nog
erger: leerlingen praten hier onderling over. Dat is alleen maar negatieve reclame.
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Je was zelf ook ooit leerling. Denk terug aan hoe
jij je voelde en waarvan jij van je stuk raakte.
Bedenk ook welke begeleider jij het fijnst vond
en waarom. Dit kan je helpen om je eigen stagiair beter te begrijpen én te behandelen.

5. STEL DE LEERLING VOOR
AAN ALLE COLLEGA’S EN
OPDRACHTGEVERS
Nieuwe stagiair op het bedrijf? Begin
met een introductierondje langs alle collega’s en indien van toepassing opdrachtgevers. Zo weet iedereen wie hij of
zij is en voorkom je dat de leerling zich
steeds opnieuw moet voorstellen of de
vraag krijgt: “Wie ben jij nou weer?”
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Cumela doet wat mogelijk is, maar eigenlijk
denk ik dat we dit vraagstuk samen nog beter
kunnen oppakken. Ik denk namelijk dat de jeugd
en vooral leerlingen de toekomst zijn van onze
mooie sector. Een goede stagebegeleiding is
daarom zo belangrijk!
Dick Klop, beleidsmedewerker onderwijs, is hier
duidelijk over. “De periode waarin een leerling
op het bedrijf leert, kan de opleiding maken of
breken”, zegt hij. “Dat komt doordat tachtig procent van de opleiding hier wordt ingevuld. Reden
te meer om te investeren in de leerling, want de
goede medewerker die het je kan opleveren,
maakt de investering meer dan winstgevend.
Onthoud dat jij en ik ook ooit het vak hebben
moeten leren en hoe fijn het toen was om bij de
hand te worden genomen en kennis te maken
met het werk”, aldus Klop.

TIEN TIPS
De andere kant van de medaille is dat de jeugd
van tegenwoordig niet altijd even gemakkelijk te
bereiken en te begeleiden is. Zij denken, ervaren
en communiceren anders dan de meesten van
ons doen. Hoe zorg je er dan toch voor dat leerlingen zich prettig voelen bij ons op de werkvloer
en zich zo goed mogelijk ontwikkelen? Tien tips,
do’s en don’ts, voor stage- en werkbegeleiders.

6. HOUD GEPASTE AFSTAND
In dit geval niet vanwege coronamaatregelen, maar wel om
de ontwikkeling niet in de weg te staan. Natuurlijk moet je
meekijken om te checken of alles goed gaat, maar hijg niet
in de nek van de stagiair. Die wordt daar namelijk erg onzeker van! Op een gepaste afstand kun je het vaak ook prima
zien en dan presteert de leerling waarschijnlijk beter.

8. VERGEET NIET
COMPLIMENTEN TE GEVEN!
Ja, als het goed gaat, mag je het ook zeggen! Hoe moet je leerling anders weten
dat het graven met de kraan dit keer inderdaad best lekker ging? Daarbij zit iemand die zich gewaardeerd voelt beter in
zijn vel en dat is voor iedereen fijn.
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7. OVERLEG OP VASTE MOMENTEN
Vaste overlegmomenten geven je leerling houvast. Sla
ze dus niet over omdat je het te druk hebt. Er is altijd
wel iets te bespreken. Gewoon even vragen hoe het
gaat, kan al zeer waardevol zijn.

9. GEBRUIK DE HAMBURGERTECHNIEK VOOR JE KRITIEK OF
FEEDBACK (TERUGKOPPELING)
Mocht je punten van kritiek hebben, verpak ze
dan een beetje aardig. Zeg bijvoorbeeld: “Je
bent goed bezig, ik vind je lekker bevlogen. Je
kunt nog wel werken aan je tijdsinschatting.
Maar met je collegialiteit zit het hartstikke
goed.” Oftewel gebruik de hamburgertechniek: compliment - kritiek - compliment.

10. MAAK DE
LEERLING
ONDERDEEL VAN
HET BEDRIJF
Zorg ervoor dat de leerling het
gevoel heeft er écht bij te horen. Deze positieve ervaring
vertelt hij of zij aan zijn vrienden. Met (hopelijk) als gevolg
dat zij ook kiezen voor een
stage bij de leukste bedrijven
van Nederland in onze sector!
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