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“Je krijgt veel vrijheid in je werkzaamheden” 
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1. Hoe heb je je stage in het algemeen ervaren? 
‘De stage bij van Dijk Maasland is als zeer leerzaam ervaren. Het was leerzaam om te zien welke 
stappen er verricht worden voordat een project wordt aangenomen en uitgevoerd. Daarnaast is het 
leuk om te zien dat alle voorbereidingen die je op het bedrijfsbureau doet, uitgevoerd worden in de 
uitvoering van het project.’ 
 
2. Wat waren je werkzaamheden? (noem type werkzaamheden en bijv. projecten) 
‘De werkzaamheden zijn heel variërend. Het ene moment ben je bezig met het calculeren van een 
project en het volgende moment zit je bij een voortgangsoverleg voor een lopend project. Tijdens mijn 
stage heb ik gewerkt op het bedrijfsbureau en een aantal weken in de uitvoering. Tijdens de periode 
op het bedrijfsbureau heb ik gecalculeerd, plannen geschreven, werken voorbereid en offertes 
aangevraagd. Tijdens de periode in de uitvoering heb ik geholpen met de rioolploeg en de 
straatmakers, het afroepen van materialen, het inmeten en uitzetten van de nieuwe situatie en het 
assisteren van de uitvoerder in zijn werkzaamheden.’ 
 
3. Hoe heb je de begeleiding vanuit Van Dijk ervaren? Hoe was dat geregeld? 
‘Ik heb de begeleiding vanuit van Dijk Maasland als zeer goed ervaren. Je krijgt veel ruimte binnen je 
werkzaamheden maar als je vragen hebt kun je altijd terecht bij iemand. Daarnaast word je veel bij het 
werk betrokken, je hebt niet het gevoel dat je een stagiaire bent. In de eerste week van de stage 
bespreek je met je stagebegeleider aan welke competenties je wilt werken en hier worden je 
werkzaamheden dan ook op aangepast.’ 
 
4. Kun je twee hoogtepunten noemen? 
"Het aannemen van het project 'Rioolvernieuwing en reconstructie Bruinissestraat'. Na een drukke 
calculatiefase werd al het harde werk beloond met de gunning van het project. 
Het oplossen van de knelpunten met kabels en leidingen in het project 'Rioolvernieuwing en 
reconstructie Bruinissestraat' was ook een hoogtepunt binnen mij stage. In dit project zaten ongeveer 
120 knelpunten die één voor één opgelost moesten worden met de NUTS-partijen. Hierin heb ik een 
groot aandeel gehad tijdens de overleggen en werkzaamheden om de knelpunten op te lossen." 
 
5. Wat vond je het lastigst om te doen? (en vertel hoe het je is gelukt) 
‘Het lastigste vond ik om de kosten voor een project in te schatten. Maar door hulp te vragen aan 
anderen ben ik hier toch uitgekomen. ’ 
 
6. Waar ben je het meest trots op? 
"Het meest trots ben ik op het aangenomen project 'Rioolvernieuwing en reconstructie 
Bruinissestraat'. Tijdens de calculatie van dit project ben ik zeer actief geweest. Omdat het een UAV-
GC project is, hierbij is de engineeringfase ook voor de aannemer, heb ik na dat het project is 
aangenomen eigenlijk constant aan dit project gewerkt.’  
 
7. Zou je na je studie bij Van Dijk willen werken? 
‘Dit is een lastige vraag omdat dit mijn eerste stage was en er nog zoveel meer is binnen de Civiele 
Techniek. Ik zou het zeker overwegen om bij van Dijk te gaan werken na mijn studie. Dit komt vooral 
door de variatie in de werkzaamheden en de prettige werksfeer binnen het bedrijf.’ 
 
8. Zou je Van Dijk aanbevelen aan andere studenten? 
‘Ik zou van Dijk zeker aanraden aan andere studenten omdat er veel variatie zit in de werkzaamheden 
die je doet. Daarnaast is de sfeer onderling leuk en gezellig. Dit zorgt voor een goede werksfeer. 
Daarnaast krijg je veel vrijheid in je werkzaamheden.’ 
 
9. Tot slot, heb je nog opmerkingen?  
‘Dit was een onvergetelijke stage waarin ik veel heb geleerd!’ 


