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Studenten aan de slag 
voor lokale ondernemers

“Met De Eigenwijzer streven we verschillende doelen na”, 

vertelt Marga. “Ten eerste helpen de aangesloten studenten 

ondernemers in de gemeente Maashorst met HR-vragen en 

vraagstukken op het gebied van leren en ontwikkelen. Dat 

doen ze niet alleen, maar met professionals uit ons lokale 

netwerk. Ten tweede leren de studenten in de praktijk en ten 

derde maken bedrijven kennis met potentiële toekomstige 

werknemers. Hoezo onderwijsinstellingen naar Maashorst 

halen?”

Meer dan 100 studenten

Inmiddels deden al ruim 100 studenten een 

praktijkopdracht (van 10 weken tot een halfjaar). De 

studenten in kwestie volgen diverse studies bij zoals 

bedrijfskunde en HRM. Drie groepen van HRM-studie aan 

Avans Hogeschool Breda zetten zich in het kader van hun 

studie in voor De Eigenwijzer, dat ze zelf hebben opgezet. En 

de professionals die hen ondersteunen, hebben maar één 

motief: studenten begeleiden op een manier waarop ze ook 

nog lokale ondernemers een dienst bewijzen.”

Vraag en aanbod bij elkaar

Een belangrijke ontwikkeling van Eigen Wijzer Maashorst 

(waar ook weer de studenten bij actief zijn) is het opzetten 

van een zogenaamde Match Tool. Doel daarvan is de 

personeelsoverschotten van het ene bedrijf over te laten 

nemen door andere ondernemers. Marga spreekt bevlogen 

over haar concrete plannen voor omscholingstrajecten 

en doelgerichte begeleiding. “Via de Match Tool kunnen 

bedrijven werknemers vinden die bij hen passen. We 

helpen hen bij het werven, en begeleiden natuurlijk ook de 

bedrijven die met een personeelsoverschot kampen. Ook de 

kandidaten kunnen op onze steun rekenen, bijvoorbeeld bij 

Dat ze bij Eigen Wijzer Maashorst graag het tempo erin houden, is 
bekend. Inmiddels is een nieuw onderdeel in het leven geroepen, 
dat exemplarisch is voor de kruisbestuiving die de organisatie 
realiseert: studentenbureau De Eigenwijzer. Een van de doelen is om 
personeelsoverschotten en -tekorten bij bedrijven in de gemeente 
Maashorst op elkaar af te stemmen en zo het lokale arbeidsklimaat 
te verbeteren. Marga Huijbregts van Eigen Wijzer geeft tekst en 
uitleg. 
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Toekomstbestendige 
medewerkers? =
Laat ze trainen.
Laatst bĳ  een workshop over talentontwikkeling benoemde 

de trainer enkele valkuilen, zoals de gedachte dat ervaring 

belangrĳ ker is dan iets nieuws leren. De trainer beeldde 

een vertegenwoordiger uit die er prat op ging dat je hem 

niets meer hoefde te leren. Vanwege zĳ n 15 jaar ervaring 

kende hĳ  kende alle trucs, ins & outs. De trainer lich� e toe: 

“Onzin natuurlĳ k, want in werkelĳ kheid heeft die beste 

vertegenwoordiger bĳ  elkaar hooguit 1 jaar ervaring, en 

daarop teert hĳ  al 15 jaar.” Ik moest even denken, en begreep 

wat hĳ  bedoelde. Op het moment dat we terugvallen op 

gewoontes (ervaring) zĳ n we eigenlĳ k gestopt met leren.

Als we de vergelĳ king maken met topsport, is in topsport een 

factor 10 voor de verhouding trainingsarbeid en wedstrĳ den 

helemaal niet raar. Kĳ ken we naar het bedrĳ fsleven, dan 

stoppen de meesten na hun studie met trainen. Oké, we spelen 

elke dag onze wedstrĳ djes, waarvan we zeker leren. Maar dat is 

echt anders dan bewust trainen.

Stel jezelf de vraag: zorg jĳ  als ondernemer dat jĳ zelf 

en jouw medewerkers goed getraind blĳ ven? Welke 

opleidingsmogelĳ kheden bied je aan om goed voorbereid te 

zĳ n op toekomst? En vraag me niet: ‘Wat als we investeren in 

de opleiding van onze mensen, en ze gaan weg?’ Dan zeg ik 

steevast: “Wat als we het niet doen, en ze blĳ ven?”

Ik wens je een plezierige training.

Marga Huĳ bregts

Eigen Wĳ zer Maashorst  

eigenwijzermaashorst.nl
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het aanmaken van een profi el met capaciteiten, kwaliteiten 

en persoonlĳ ke motivaties.”

     Vitale arbeidsmarkt 

  Het enige dat ondernemers daarvoor nodig hebben, is 

samenwerking. Dus elkaar (leren) kennen en vertrouwen. 

“We willen allemaal een vitale lokale arbeidsmarkt”, 

vertelt Marga, die al in gesprek is met lokale bedrĳ ven, die 

geïnteresseerd zĳ n in het plaatsen van boventallig personeel 

van andere organisaties. Marga is vol vertrouwen. “Via deze 

tool behouden we talentvolle arbeidskrachten én versterken 

we het lokale bedrĳ fsleven. Bovendien verbetert de tool het 

zicht op de competenties van onze talenten. Voor de Avans-

studenten biedt de tool een mooie kans om een kĳ kje te 

nemen in de keuken van de arbeidsmarkt van de toekomst. 

Een duidelĳ ke win-winsituatie dus.”

     Samen optrekken 

  Wie Marga kent, weet hoe bevlogen ze haar verhaal kan 

delen. Maar niet alleen zĳ  is enthousiast. “Er is al een groep 

enthousiaste bedrĳ ven en ook onze studenten reageren 

stuk voor stuk super positief. We zien volop kansen, en daar 

worden we blĳ  van. Wat we nu willen bereiken, is dat steeds 

meer ondernemers de kans ook echt grĳ pen. Vaak zie je 

dat ze gedreven worden door de waan van de dag, en dat 

begrĳ pen we heel goed. Maar: je hebt goed personeel nodig 

om te kunnen groeien. Natuurlĳ k kun je die uitdaging zelf 

oppakken, maar waarom zou je het niet sámen doen?”

     Maatwerk opleidingen 

  Die oproep geldt overigens niet alleen voor het gebruik 

maken van de Match Tool, maar mag breder gezien worden: 

ook specifi eke opleidingsbehoeftes zĳ n perfect op hun 

plek bĳ  Eigen Wĳ zer Maashorst. “Ondernemers die moeite 

hebben het vinden van gekwalifi ceerde automonteurs, 

kunststofbewerkers, plaatwerkers enzovoorts: laat het 

weten! Er zĳ n al genoeg voorbeelden van opleidingen 

of trainingen die zĳ n ontstaan, puur door behoeftes te 

bundelen. Zo investeren we in beter opgeleid personeel 

én zorgen we dat de lokale arbeidsmarkt sterker en 

interessanter wordt.”

Foto: Carin Deben
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de opleiding van onze mensen, en ze gaan weg?’ Dan zeg ik 

steevast: “Wat als we het niet doen, en ze blĳ ven?”

Ik wens je een plezierige training.

Marga Huĳ bregts

Eigen Wĳ zer Maashorst  
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