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Stageverslag 
 
 

Stage ‘Voorlichting en Communicatie’ 

 
In het voorjaar van 2019 heb ik de bedrijfsleider van EUREGIO, Christoph Almering, bij een 
bijeenkomst tussen Nederlandse en Duitse ambassades in het ‘Haus der Niederlande’ in Münster 
horen praten. Hij sprak over Europa, de betekenis van de Europese Unie voor ons allemaal en ook 
over de EUREGIO. Hij sprak zich uit voor eenheid en met name voor de samenwerking tussen 
Duitsland en Nederland. 
 
Deze toespraak sprak mij zo aan, dat ik bij de EUREGIO voor een stageplek als onderdeel voor mijn 
studie Nederland-Duitsland-Studies heb gesolliciteerd. Ik wilde ook iets voor de grensoverschrijdende 
samenwerking betekenen en er iets van leren.  
 
Na een sollicitatiegesprek en een klein essay over ‘Euregionale identiteit’ ben ik aangenomen voor 
mijn drie maanden durende stage vanaf 1 april 2020. Helaas kwam het Coronavirus daartussen, 
waardoor ik, kort voordat de stage zou beginnen, vreesde dat het niet door zou kunnen gaan omdat 
veel bedrijven en organisaties nu beperkingen ondervonden in hun werkzaamheden. Gelukkig was het 
voor mij mogelijk om de stage te beginnen vanuit huis. Al een paar dagen voordat ik zou beginnen 
ontving ik via de mail inleidende informatie en inloggegevens waardoor ik vanaf 1 april zonder 
problemen kon starten. Bij eventuele vragen waren genoeg collega’s telefonisch of per mail 
bereikbaar voor hulp.  
 
Mijn werkdagen begonnen met een typische, maar niet onbelangrijke taak van de stagiaire. Ik 
doorzocht alle regionale Duitse en Nederlandse kranten, op zoek naar bepaalde trefwoorden die bij 
EUREGIO passen en stelde zo het dagelijkse persoverzicht samen. Het was interessant om daarbij te 
zien hoe de respectieve kranten over elkaar berichten en waar het individuele zwaartepunt in de 
journalistiek lag.  
 
Aangezien de afdeling Voorlichting en Communicatie, waar ik mijn stage liep, op dat moment aan een 
nieuwe website van de EUREGIO werkte, was een van mijn verdere hoofdtaken de oude teksten van 
de homepage te herschrijven, te actualiseren of compleet nieuwe teksten op te stellen. Tussendoor 
kwamen ook vaak vertaalopdrachten (Duits - Nederlands - Duits) van collega’s of onderzoekswerk 
voor de directie of andere afdelingen voorbij. Verder was ik ook creatief bezig met het creëren van 
nieuwe stock foto's en social media posts.  
 
Mijn aanvankelijke vrees, dat ik door het thuiswerken niks zou leren of niks te doen zou hebben, was 
relatief snel weerlegd. Door het werken via een Remote-Server konden de collega’s mijn werk inzien 
en opmerkingen bij de diverse teksten achterlaten, zodat ik daarvan kon leren. Op momenten dat het 
rustig was, was het zelfs mogelijk voor mij om wat voor mijn vakken aan de universiteit te doen.  
 
Tijdens de laatste tweeëneenhalve weken van mijn stage konden de maatregelen tegen een snelle 
verspreiding van het coronavirus worden versoepeld, zodat het weer mogelijk werd om op kantoor te 
komen. Hiermee werd het kort voor het einde van mijn stage weer mogelijk om twee keer per week op 
kantoor te werken en deze ervaring ook nog mee te nemen. De collega’s die ik tijdens mijn 
kantoordagen leerde kennen waren super vriendelijk en behulpzaam. 
 
Al met al gingen de drie maanden zeer snel en zowel het aangename werkklimaat als de interessante 
opgaven maakten het feit dat ik (behalve de deelname aan enkele digitale overleggen) geen 
evenementen mee-organiseren/beleven kon, ruimschoots goed.  
 
Tijdens mijn stage heb ik een goede inzage in de grensoverschrijdende taken van de EUREGIO 
gekregen. Het werk en de projecten zijn erg veelzijdig. Net als bij mijn voorgangers werd veel waarde 
aan eigen meningen over bepaalde thema’s gehecht, werd er op interesses en vaardigheden 
ingegaan en de stagebegeleider was altijd aanspreekbaar, net als vele andere collega’s. 
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De sfeer op kantoor en ook bij de video meetings was hartelijk en collegiaal. Ik zag een erg goede mix 
van de Duitse en Nederlandse mentaliteit en cultuur. De werktijden, in mijn geval 39 uur per week, 
waren flexibel geregeld, zodat het ook geen probleem was als men ‘s ochtends of in de middag een 
keer een persoonlijke afspraak had.  
 
Door Laura-Jane, juni 2020 
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