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‘In de laatste
periode van
mijn stage had
ik mijn eigen
cliënten’
Voorbereiding
Waar en in welke periode heb je stage gelopen? Ik heb van september
2010 tot juli 2011 stage gelopen bij een bewindvoeringsbedrijf, genaamd
Roorda Bewindvoering.
Hoe ben je daar terecht gekomen? Hier ben ik terecht gekomen door middel
van een vacature op de Nationale Vacaturebank.
Waarom heb je gekozen voor een stage op zo’n ‘ongebruikelijke’ plek, en
bijvoorbeeld niet bij een groot kantoor aan de Zuidas? Juist omdat er
zo weinig bekend is over bewindvoering leek het mij een uitdaging om hier
stage te lopen. Tevens is het een stage waarin ik mijzelf erg kon ontwikke
len en waarbij alle competenties die je tijdens een stage moet ontwikkelen
naar voren komen.

‘Juist omdat er zo weinig bekend is
over bewindvoering leek het mij een
uitdaging om hier stage te lopen’
Wat zijn volgens jou de voordelen aan zo’n niet-gangbare stage? Naar
mijn mening is het vooral een voordeel om niet zo een gangbare stage te
lopen. De onderwerpen die aan bod komen zijn namelijk onderwerpen waar
je weinig van afweet, waardoor je volledig blanco je stageperiode ingaat.
Hierdoor sta je open voor alle dingen die je leert.
Zijn er ook nadelen? Het zou eventueel een nadeel kunnen zijn dat je je
ervaringen niet met medestudenten kunt delen. Dit heb ik zelf niet als
nadeel ervaren.
Werd er bij je sollicitatie gekeken naar je studieresultaten? Er werd
gevraagd hoe de voortgang van mijn studie was.
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Stage
Over welke vaardigheden moet je beschikken om hier stage te kunnen lopen? Je moet stevig in je schoenen staan.
Dit werd ook tijdens mijn sollicitatie gesprek gevraagd.
Je krijgt namelijk te maken met mensen die verschillende
psychische en financiële problemen hebben. Het is ook van
belang dat je secuur kunt werken. Voor elke cliënt wordt
een dossier bijgehouden, wat inhoud dat er strikt vertrou
welijk met de gegevens omgegaan dient te worden.
Beschrijf eens een typische werkdag van een stagiaire?
Niet één werkdag is hetzelfde. In het begin ben je vooral
administratief bezig en gaandeweg leer je steeds meer over
bewindvoering, waardoor je steeds meer zelf kan. Ik ging
regelmatig mee naar zittingen bij de rechtbank en huis
bezoeken. Na tien maanden deed ik mijn eigen huisbezoe
ken en ging bij eenvoudige zittingen alleen met de cliënt
naar de rechtbank. Tevens heb je dagelijks veel contact met
cliënten en schuldeisers.

‘Om hier stage te kunnen
lopen moet je stevig in je
schoenen staan. Je krijgt
namelijk te maken met
mensen die verschillende
psychische en financiële
problemen hebben’
Hoe zou je de sfeer typeren? De sfeer onderling met colle
ga’s is gezellig en goed. Tijdens mijn stageperiode heb ik
altijd het gevoel gehad dat mijn begeleidsters bereid waren
om uitleg te geven als ik iets niet begreep. Mijn stage is al
afgelopen sinds juli 2011 en ik ben nog steeds bij Roorda
Bewindvoering werkzaam, dat zegt denk ik wel genoeg over
de sfeer.
Draaide je voor je gevoel volwaardig mee of was je stiekem toch een manusje van alles? Tijdens mijn stage
periode heb ik zeker het gevoel gehad dat ik volwaardig
mee heb gedraaid. In de laatste periode van mijn stage had
ik mijn eigen cliënten en mocht ik zelf de huisbezoeken
doen. Tevens lieten mijn begeleidsters mij verslagen aan de
rechtbank schrijven.
Wat is het interessantste dat je gedaan hebt tijdens je
stage? Het interessantste wat ik tijdens mijn stage heb ge
daan is het werken voor een eigen cliënt. Zo kom je precies
te weten wat er allemaal komt kijken bij het begeleiden
van een cliënt en met welke problemen je te maken krijgt.
Overigens zal dit voor elke cliënt weer anders zijn.
Wat heb je geleerd over het vak? Op dit moment denk ik dat
ik voor zover het mogelijk is alles geleerd heb, wat je in de
periode van tien maanden geleerd kan hebben. Natuurlijk
zullen zich altijd uitzonderlijke situaties voordoen waarvan
ik niet weet wat ik ermee moet, maar zelfs de bewind
voerders zelf moeten soms uitzoeken hoe zij precies met
een bepaalde situatie moeten omgaan.
Heb je jezelf door deze stage ook leren kennen? Ja enorm.
Toen ik begon met stage lopen kreeg ik een tijdlijn met
werkzaamheden die ik in de komende tien maanden zou
gaan uitvoeren. In mijn laatste periode stonden werkzaam
heden vermeld waarvan ik dacht deze nooit te gaan doen.

Uiteindelijk heb ik alle werkzaamheden uitgevoerd die op
de tijdlijn vermeld stonden. Hierdoor ben ik een stuk zelf
verzekerder geworden, ook in het dagelijks leven.
Is er een kloof tussen studie en praktijk? De kloof tussen
studie en praktijk was bij mij redelijk groot. Dat komt
vooral omdat ik tien weken les heb gehad over schuldhulp
verlening en over de faillissementswet. Veel dingen die ik
daarna in de praktijk tegenkwam waren ook nieuw voor mij,
waardoor ik in het begin veel uitleg nodig had.

‘Ik ben door deze stage
een stuk zelfverzekerder
geworden, ook in het
dagelijks leven’
Is de praktijk zoals je hem van tevoren verwachtte? Om
eerlijk te zijn had ik van tevoren niet heel veel verwachtin
gen, omdat ik niet precies wist wat mij te wachten stond.
Tevens dacht ik dat ik alle cliënten zielig zou vinden en
graag zou willen helpen, maar je leert gaandeweg dat elke
cliënt zijn of haar eigen verhaal heeft en dat er per cliënt
ook anders mee omgegaan dient te worden.
Heb je veel aan je stagebegeleidsters gehad? Wat deden
zij zoal voor je? Ik heb erg veel aan mijn stagebegeleid
sters gehad, zoals ik eerder al zei zijn zij de gehele periode
bereid geweest al mijn vragen te beantwoorden en mij
desnoods tien keer iets uit te leggen als ik iets niet be
greep. Ook hebben zij door mij een klein beetje te pushen
veel meer uit mij gehaald dan dat ik ooit verwacht had te
kunnen.

‘Mijn stagebegeleidsters
hebben, door mij een klein
beetje te pushen, veel meer
uit mij gehaald dan dat ik
ooit verwacht had te kunnen’
De toekomst
Kun je het anderen aanraden om hier een stage te lopen?
Ik kan anderen zeker aanraden om hier stage te lopen en
dan ook zeker voor een periode van tien maanden. Ik heb
in die tien maanden zoveel geleerd en zulke leuke ervarin
gen opgedaan, dat ik dat iedereen kan adviseren.
Denk je dat je dankzij je stage een voorsprong hebt bij
toekomstige sollicitatiegesprekken? Als ik in deze bran
che zal solliciteren weet ik zeker dat ik een voorsprong heb
bij sollicitaties. In mijn ogen is het een stuk levenservaring
die ik heb opgedaan, waarbij ik veel van de huidige maat
schappij geleerd heb.
Zie je jezelf later ook bij dit bedrijf werken? Nee, overi
gens heeft dat niks met dit bedrijf te maken. Mijn inte
resses voor mijn carrière liggen elders dan in de bewind
voering.

