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Het verhaal van Tjeerd is er één dat veel
jongeren herkennen. Je studeert, hebt een
toekomstbeeld en uiteindelijk loopt het
allemaal net even anders dan je voor ogen
had. Tjeerd: ik studeerde analytische chemie,
maar een baan vinden bleek een challenge.
Ik zette mijn opties op een rij en belandde bij
de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, die een
opleiding elektrotechniek aanbiedt. Dat leek
me een prima uitbreiding van mijn cv.
Van het een kwam het ander en ik ging de
uitdaging aan. Op zoek naar een stagebedrijf
kwam ik op een meet-and-match een vertegenwoordiger van de papier- en kartonsector
tegen. We hadden een leuk gesprek en hij
vertelde over de veelheid aan chemische processen in de wereld van papier en karton. Dit
was mijn kans! Ik schreef een brief, DS Smith
Paper De Hoop werd als eerste concreet en
voordat ik het wist was het geregeld.
Wat een enorme walsen, generatoren en gasturbines, wat een overweldigende machines!
Tijdens de rondleiding door de fabriek kwam ik
ogen en oren tekort. Je stapt een wereld binnen
die je niet kent en die je meteen bij de strot
grijpt. De verscheidenheid aan vakgebieden is

‘Het mooiste moment in mijn
werk? Het punt waarop ik me
realiseerde dat ik in deze sector uit
de voeten kan met mijn chemische
achtergrond. Ik studeer dan wel
elektrotechniek, maar het zou toch
zonde zijn als ik helemaal niets met
chemie zou kunnen. Gelukkig is er
veel mogelijk.’

groot. Dat maakt het voor iedereen – ongeacht
achtergrond – een interessante sector.
Mijn opleiding is een werk-leertraject. Opdrachten vanuit mijn studie voer ik op het bedrijf uit. Een aantal dagen per week ben ik aan
het werk, een ander deel zit ik in de collegebanken. Die afwisseling bevalt uitstekend.
Toch is het flink aanpoten; het is beslist geen
luizenbaan.
Alle deuren staan hier open, de sfeer is uitstekend, de begeleiding goed, collega’s maken tijd
voor me: dit is een laagdrempelig bedrijf waar
het fijn werken is. Als je laat zien dat je wilt, dat
je gemotiveerd bent, dan kan hier vrijwel alles.

