
 

 
 

 
 

 

 

Hoe maken we Berkelland aantrekkelijker voor studenten en studentondernemers?  

 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en dat geldt voor alle geledingen in de maatschappij. 

Bedrijven hebben gekwalificeerd personeel nodig, gemeenten inwoners, onderwijs leerlingen, 

kernen consumenten en verenigingen leden. De economie trekt aan en de werkgevers staan te 

springen om personeel. Maar er is ook behoefte aan mensen van het eerste echelon, de bijna-

schoolverlaters die een stage- dan wel afstudeerplek nodig hebben. Potentiële werknemers dus. 

De vraag is nu hoe je in je ‘economische omgeving’ jonge mensen aantrekt en behoudt die het 

ondernemersklimaat in de gemeente versterken. 

 

Anna Maria Coda is studente aan de Hogeschool Saxion in Deventer. Zij volgt de opleiding 

Toegepaste Psychologie. Voor haar afstudeeropdracht heeft zij gekozen voor een onderzoek dat 

geïnitieerd is door de werkgroep Werkgelegenheid, School & Bedrijf van het Platform BV 

Berkelland, koepelpartner voor onder meer onderwijs, ondernemers en gemeente. Onder 

begeleiding van het Centrum Voor Jong Ondernemerschap (CVJO) in Eibergen gaat zij een 

advies voorbereiden dat gebaseerd is op de vraag hoe in de gemeente Berkelland een betere 

verbinding tot stand kan komen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ofwel: 

 

‘Hoe kunnen bestuurders van economisch betrokken partijen en ondernemers in de gemeente 

Berkelland ervoor zorgen dat studenten en studentondernemers aangetrokken worden om zich 

beroepsmatig te ontwikkelen in Berkelland?’  

 

Aansluitend heeft zij een zevental deelvragen geformuleerd die grotendeels op Berkelland 

betrekking hebben en deels op de rest van Nederland als vergelijkend onderzoek. “Mijn 

onderzoek richt zich op een aantal zaken”, legt Coda uit. “De aansluiting onderwijs en 

bedrijfsleven en de wijze waarop we studenten en studentondernemers naar Berkelland kunnen 

trekken. Verder wordt er gekeken naar en er komt een overzicht van de mogelijkheden die de 

verschillende organisaties bieden om de koppeling tussen onderwijs en werkgevers te versterken. 

Zoals binnen de provincie, Achterhoek 2020 en POA Achterhoek. Ik wil uiteraard niet 

vooruitlopen op de uitkomsten van mijn onderzoek, maar ik verwacht wel dat een deel van de 

oplossing in de financiële sfeer ligt. De bereikbaarheid van de regio als je op openbaar vervoer 

aangewezen bent, is een veel gehoord nadeel onder studenten. Een reële vergoeding voor de 

stage- of afstudeerwerkzaamheden bijvoorbeeld zou net dat stapje kunnen zijn waardoor zelfs 

iemand van buiten de gemeente hier aan de slag wil. Verder ben ik heel benieuwd waar de 

sleutel tot succes ligt. Het zou mooi zijn als we een soort modelcontract kunnen ontwikkelen wat 

betreft vraag een aanbod dat voldoende aantrekkingskracht en resultaat biedt.” 

 

De bedoeling is dat het onderzoek begin januari 2019 is afgerond, waarna het gepresenteerd 

wordt aan gemeente, onderwijs en bedrijfsleven. 

 

Tekst: VanAtotO – Rob Weeber 

 

 
 
 


