Mijn stage ervaringen bij C+C
De afgelopen 4 jaar heb ik de studie Vastgoed & Makelaardij gevolgd aan de Hogeschool
Rotterdam. Inmiddels ben ik afgestudeerd. In mijn derde studiejaar ben ik via een vacature
op de website van mijn school met Cure+Care consultancy (C+C) in contact gekomen. Ik
heb in dit schooljaar een half jaar stage bij hen gelopen. Tijdens mijn stage heb ik me
voornamelijk bezig gehouden met het ontwikkelen van een vastgoed exploitatiemodel.
Daarnaast heb ik diverse andere afwisselende klussen gedaan.
Het leuke van deze stage was dat ik veel dingen vanuit school in de praktijk heb kunnen
toepassen. Daarnaast heb ik me op een interessant segment van de markt kunnen
specialiseren. Ik heb de periode als zeer leerzaam ervaren, niet alleen vakinhoudelijk. Je
komt namelijk voor het eerst terecht in een professionele werkomgeving, waarin je je als
persoon ook op een andere manier kan ontwikkelen.
De stage beviel goed vanuit beide kanten. Daarom ben ik na de stage parttime bij C+C
blijven werken. Dit is eigenlijk een ideale situatie. Een leuke bijbaan en tegelijk extra
werkervaring opdoen in de sector. Door deze bijbaan heb ik uiteindelijk ook niet hoeven
zoeken naar een nieuw adres voor mijn afstudeerstage.
Het afgelopen half jaar heb ik een afstudeerscriptie geschreven in opdracht van C+C. Deze
scriptie was een voortzetting van een project voor een opdrachtgever van C+C waarbij ik ook
betrokken ben geweest. Ik heb onderzoek gedaan naar de verhuur van onroerend goed door
ziekenhuizen.:
Prettig aan C+C is de cultuur binnen het bedrijf. Een relatief kleine groep mensen en een
informele sfeer. In het bedrijf hecht men waarde aan de ontwikkeling van de stagiair. Ik heb
goede begeleiding gehad waarin het nemen van eigen initiatief ook belangrijk geweest is.
Daarnaast krijg ik nu bij C+C, naast een parttime baan, de mogelijkheid om een
masteropleiding te volgen.
Heb jij ook interesse in een (afstudeer)stage bij C+C? Neem gerust eens contact met mij op,
zodat ik je meer kan vertellen over mijn stage ervaringen. Je kan mij bereiken via
mjo@curecareconsultancy.nl of telefonisch via 030-225 80 30
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Nagekomen:
Over de resultaten van het onderzoek heb ik samen met mijn
stagebegeleider het artikel Verhuur van ruimte is serious business geschreven.
Dit artikel is gepubliceerd in:
- Zorginstellingen, nr. 5, september 2011
- FMT, nr 11, november 2011
- Bouwen aan zorg, Jaarboek, 2011
- Facilitair&Gebouwbeheer, week 49, 5 december 2011 (aangepast op facilitaire
dienstverlening)

