Mijn stage-ervaring
Drie maanden lang loop ik stage bij de EUREGIO in Gronau. Officieel
hoort de stage bij de afdeling Voorlichting en Communicatie, maar
vanaf dag één word ik bij allerlei verschillende projecten betrokken.
Dit maakt een stage bij de EUREGIO enorm afwisselend en
leerzaam. Je krijgt hier als stagiair alle facetten van de
grensoverschrijdende samenwerking te zien en je ziet en hoort jouw
werk ook terug in bijvoorbeeld artikelen en speeches tijdens bijeenkomsten. Daarnaast werk
ik natuurlijk met zowel Duitse als Nederlandse collega´s, waardoor mijn inzicht in de
werkcultuur van het buurland en mijn taalniveau duidelijk vooruit gaan.
Wat is me goed bevallen?
Voornamelijk de veelzijdigheid van mijn opdrachten hier bevalt mij erg goed. In een
ondersteunende rol ben ik bij meerdere projecten betrokken en zit ik bij vergaderingen en
besprekingen. Bovendien ben ik ook ´extern´ actief tijdens mijn stage bij onder andere een
barcamp van het kunst- en cultuurproject taNDem in Bocholt en voor het project
Grensoverschrijdende Toeristische Innovatie (GTI 2) op de toerismebeurs in Essen. Deze
betrokkenheid bij de praktische kant van het werk van de EUREGIO maakt de stage extra
leuk en leerzaam.

Wat zijn de hoofdtaken?
De dag begint in principe altijd met het samenstellen van de Presseschau; het persoverzicht.
Elke ochtend zoek ik in nationale en regionale media naar relevante artikelen. Uiteraard
worden artikelen over EUREGIO-activiteiten en INTERREG-projecten in het persoverzicht
opgenomen, maar ook thema´s zoals energietransitie of de spoorverbinding AmsterdamBerlijn zijn binnen de EUREGIO belangrijk. Naast deze vaste taak heb ik vaak één of twee
vertaalopdrachten naar het Nederlands of Duits liggen, word ik gevraagd om toespraken te
schrijven en houd ik de website up-to-date.

Hoe is de werksfeer?
De werksfeer is erg relaxt. Er is uiteraard sprake van een hiërarchie, maar deze zie je niet
terug in de manier waarop de werknemers met elkaar omgaan. Er worden ook activiteiten
zoals een darttoernooi georganiseerd en er wordt een klein beetje carnaval gevierd.
Daarnaast begrijpt iedereen zowel Nederlands als Duits en spreekt praktisch iedereen beide
talen uitstekend. Iedereen kan daarom altijd in zijn of haar eigen taal tegen iedereen praten
en geregeld een antwoord in de buurtaal terug krijgen. Naast dat dit, naar mijn mening, een
belangrijke voorwaarde is voor het goed functioneren van de EUREGIO draagt dit ook bij
aan de ontspannen sfeer.
Wat zijn de werktijden?
De werktijden zijn erg flexibel wat ik als heel prettig ervaar, want zo heb ik extra
mogelijkheden om school en hobby´s om de stage heen te plannen. Per week moet je 39 uur
werken, wat door de meeste mensen met vier lange en één korte dag wordt ingevuld.
Meestal is deze korte dag de vrijdag, maar er is zoals gezegd veel vrijheid wat betreft de
werktijden.

Heb ik nog tijd over voor mijn studie?
Zeker weten. Ondanks dat ook ik voor 39 uur op papier sta, begrijpen ze bij de EUREGIO
dat ik student ben. Mocht ik er een keer niet kunnen zijn door studie dan is dat dus geen
probleem. Daarnaast mag ik ook wanneer ik wat minder te doen heb gewoon mijn laptop en
boeken pakken om te studeren. Zo kan ik ook tijdens de stagedagen toch de nodige uurtjes
aan mijn studie besteden.

Wat studeer ik?
Ik studeer Duitse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Deze stage is
daarom perfect om wat ik heb geleerd in de praktijk toe te passen.

