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Stages voor het uitkiezen
Morgen is de Dag van de Bouw. De sector bruist van het
optimisme. Ook studenten bouwkunde van het Friesland
College in Leeuwarden merken dat. Zij hebben de op-
drachtgevers voor het uitkiezen. Drie studenten vertellen
over hoe zij hun toekomst zien.

NOOR VLOEIMANS

Femke de Jong (18)
uit Jonkerslân
,,Ik ben samen met Lotte een van
de weinige meisjes uit mijn jaar. Ik
wil architect worden. Dat houdt in
dat ik nog acht jaar moet leren. Ik
ben blij dat de bouw weer aantrekt.
Dat betekent dat ik nu veel keus
heb waar ik stage wil gaan lopen. Ik
liep stage bij bouwbedrijf Dijkstra
Draisma in Joure, daar was ik het
enige meisje. Ze hadden nog niet
eerder een stagiaire gehad. Ik liep
daar met de jongens mee op de
bouw. Ik vind het niet bijzonder als
vrouw op de bouw. Het is gewoon
zo. Ik maak me geen zorgen over
de toekomst, want het komt wel
goed met mijn werk. Het is er nu
genoeg, dus straks ook wel als ik
klaar ben.’’

Sil Leystra (19)
uit Westhoek
,,Ik heb nog geen idee wat ik wil
worden. Ik heb stage gelopen bij
Kolthof in Stiens. We hebben va-
kantiehuisjes verbouwd op Ter-
schelling. Toevallig was mijn pro-
jectleider ook timmerman, dus ik
heb ook veel getimmerd en zelf
verbouwd daar. Het was een goede
ervaring. In de vakanties werk ik
vaak bij een timmerman uit het
dorp, die heeft nu veel klussen. Een
fijn bijbaantje, want zo doe ik ook
ervaring op. Ik heb absoluut geen
zorgen over het werk of de toe-
komst. Ik zie om me heen dat ie-
dereen aan het werk komt en dat ze
overal stagiaires willen hebben.
Bedrijven hebben het superdruk,
dus het komt allemaal wel goed.’’

Lotte Vellinga (18)
uit Stiens
,,Ik merkte dat het beter gaat in de
sector tijdens mijn stage. Ik liep
stage bij woningcorporatie Thús
Wonen in Dokkum. Dat was op de
afdeling reparatieverzoeken. Het
was een hectische periode. Er wer-
den in die periode flink wat nieuwe
mensen aangenomen die inge-
werkt moesten worden. Het was
veel drukker dan normaal. Er wer-
den grappen gemaakt over het
aflopen van mijn stage. Volgens
mij wilden ze wel dat ik zou blijven.
Maar ik maak eerst mijn opleiding
af, want ik wil architect worden.
Misschien dat ik mijn volgende
stage daar meer op ga richten. Ik
kan kiezen uit veel stages, dat vind
ik fijn.’’
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