
Hoe gaaf is het als je je eigen stagedoelen mag bepalen 
en daar ook concreet aan mag werken? Hoe tof is 
het als je tijdens je stage écht onderdeel bent van 

het team en mag meewerken en meelopen met collega’s? Hoe 
fijn is het als je fouten mag maken en daarin wordt begeleid? 
Sectra biedt je die mogelijkheid.

Van fouten leer je. Maar dan moet je wél de ruimte 
krijgen om fouten te maken. En die krijgen stagiaires 
vaak niet omdat de opdracht zo nauw is omschreven en 
hun werkzaamheden zo zijn afgebakend, dat de stage 
vooral een invuloefening is. Hoe anders is de ervaring 
van Katinka Hoekman, die stage loopt bij Sectra.

Katinka studeert Gezondheidszorgtechnologie aan de 

Hogeschool Rotterdam. Ze zit nu in het derde jaar. “In 
het tweede jaar ga je voor het eerst nadenken over je 
stageplek. Ik had nog niet echt een goed beeld van wat 
ik wilde: een stageplek bij een zorgorganisatie of juist 
bij een leverancier? Met mijn opleiding kan ik zoveel 
kanten op.”

Interessant leerproces
Ze kwam in contact met Sectra op de Zorg & ICT-beurs, 
waar ze met haar studievereniging heen ging. “Wat me daar 
direct opviel, was dat de Sectra-medewerkster die ik sprak 
echt in mij geïnteresseerd was. Ze vroeg door over mijn studie 
en mijn toekomstambities. Een groot contrast met sommige 
andere bedrijven. 

Stagiair Katinka Hoekman: “Sectra 
geeft me de ruimte om te leren”

Ik dacht dat zij gewoon iemand zochten voor een opdracht die ze 
zelf al hadden bedacht. Ik had niet verwacht dat ze mijn wensen 
centraal zouden stellen.”
       Katinka Hoekman - student Gezondheidszorgtechnologie aan de Hogeschool Rotterdam

“ ”



Sectra Benelux • info.benelux@sectra.com • sectra.com/benelux
Dit is marketingmateriaal en kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Sectra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
fouten of misvattingen hierin.

DOC-EPRN-B8QFFZ-1.0 © 2019 Sectra Benelux

Ze nam een visitekaartje mee, bezocht thuis de Sectra- 
website om zich nog wat meer in het bedrijf en de producten te  
verdiepen, en stuurde een mail met als boodschap: ik ben 
op zoek naar een stagebedrijf. “Tot mijn verrassing kreeg 
ik direct een uitnodiging voor een gesprek”, vertelt ze. “In 
dat gesprek vroegen ze naar mijn interesses en ambities en 
bespraken we hoe we van de stage een voor mij zo interessant 
mogelijk leerproces konden maken. Dat vond ik bijzonder. Ik 
dacht dat zij gewoon iemand zochten voor een opdracht die 
ze zelf al hadden bedacht. Ik had niet verwacht dat ze mijn 
wensen centraal zouden stellen.”

Onboarding programma
Ze had een tweede gesprek met een andere medewerker over 
de concrete invulling van de opdracht. Katinka: “Ik maak 
voor Sectra een onboarding programma dat alle nieuwe  
medewerkers doorlopen. Het is een programma dat nieuwe 
medewerkers inzicht geeft wie Sectra is, wat de cultuur 
is en een aantal praktische tips. Daarnaast bevat het  
programma korte videootjes van collega’s die vertellen wat 
Sectra voor oplossingen en diensten leveren. Zo hebben nieuwe  
medewerkers gelijk een indruk hoe het portfolio van Sectra 
er ongeveer uit ziet en maken zij gelijk kennis met een aantal 
collega’s.”
Katinka leert veel van haar stage. Van het contact met  
verschillende collega’s en het maken van de video’s voor de 
e-learning leert ze het meest. 

Op tijd bijsturen
De stage duurt twintig weken. Ze werkt vier dagen per week 
en gaat één dag in de week naar school. Het werken bevalt 
haar goed. “Ik leer hoe je een project aanpakt en hoe je ervoor 
zorgt dat je het werk binnen de tijd af krijgt. Van nature ben ik 
perfectionistisch: ik zoek graag eerst helemaal uit hoe iets in 
elkaar zit voordat ik die informatie ga verwerken. Maar daar is 
niet altijd de tijd voor. Sectra laat me dat eerst zelf ervaren en 
stuurt vervolgens tijdig bij, zodat ik mijn opdracht op tijd af 
krijg. Ik heb daardoor geleerd dat ‘gewoon goed’ meestal goed 
genoeg is. Ik moet een realistische afweging maken tussen de 
beschikbare tijd en de kwaliteit die ik binnen die periode kan 
leveren.”

Onderdeel van het team
Ze voelt zich geen stagiair. “Ik hoor gewoon bij de  

medewerkers en ben onderdeel van het team. Ik doe mee met 
het sporten, ben mee geweest met het bedrijfsuitje en mag 
soms mee naar meetings. Ook naar hele serieuze gesprekken 
met klanten. Ik vind het bijzonder dat ik zo diep in de keuken 
mag kijken. Ik merk dat Sectra mij wat wil leren. Ze gebruiken 
me niet alleen om het onboarding programma te ontwikkelen, 
maar ze willen me ook veel meegeven van hoe het er in de 
praktijk aan toegaat.”
Uit het contact met haar medestudenten weet ze dat dat 
best bijzonder is. “Ik hoor van sommigen dat ze zich wat  
verloren voelen in hun stagebedrijf. Zij zitten op een flex-
plek en zien hun begeleider eens in de twee weken. Dan is er 
een ontzettend hoge drempel om vragen te stellen. Ik spreek 
mijn begeleider iedere dag. Wekelijks zitten we samen om de  
voortgang te bespreken, maar ik hoef echt niet tot dat 
moment te wachten om mijn vragen te stellen. Ik kan  
trouwens met mijn vragen bij iedereen terecht, niet alleen bij  
mijn stagebegeleider. Iedereen biedt hulp aan. Je merkt 
gewoon dat dit bedrijf kennisoverdracht belangrijk vindt.”

Bijbaan na stage
Ze vindt haar werk zo leuk dat ze straks één dag in de week 
bij Sectra blijft werken, op de communicatieafdeling. “Ik 
heb behoorlijk wat reistijd, bijna vier uur per dag vanuit  
Rotterdam naar Almere en terug, maar ik vind het hier zo leuk 
dat ik dat er graag voor over heb. Ik krijg regelmatig een lift 
als een collega een afspraak heeft in één van de ziekenhuizen 
in of rond Rotterdam, want daar heeft Sectra gelukkig veel 
klanten”, lacht ze. 
Als ze andere studenten een advies mag geven over hun stage 
of afstudeerplek dan is het wel: “Vraag tijdens je gesprek goed 
door wat de organisatie jou kan leren en sta niet alleen stil bij 
wat jij de organisatie te bieden hebt. Op die manier zorg je 
ervoor dat je stage ook echt een nuttige leerervaring wordt.”

“Ik heb geleerd hoe je een project aanpakt en hoe je ervoor zorgt dat je 
dat binnen de tijd af krijgt”

                    Katinka Hoekman
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Ook stage lopen bij Sectra? 
Stuur ons dan een mail met motivatie 
naar: info.benelux@sectra.com 


