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Lars kiest voor de bouw
Afgelopen november liep Lars Munstege twee weken
“snuffelstage” bij PHB in Deventer. Het doel van deze
stages is de leerlingen kennis te laten maken met het
beroep van hun interesse. De snuffelstage is voor veel
leerlingen bepalend voor de studiekeuze en daarmee
vaak ook voor de beroep wat ze later gaan uitoefenen.
“Als bouwbedrijf gaan we voor kwaliteit. Vanuit PHB zijn
we er voor onze klanten; de klantvraag helder krijgen,
goede oplossingen bedenken en uitvoeren. Dit kan alleen
door mensen die heel erg kundig zijn en een enorme
betrokkenheid hebben. En ook in de toekomst hebben we
deze mensen hard nodig. Het is dan ook belangrijk om een
nieuwe generatie te laten zien welke mogelijkheden er zijn
en hoe mooi het werken in de bouw is.

29

Interesse gewekt
Lars : “Onze leraar Maarten Cleine had een excursie
georganiseerd bij bouwbedrijf PHB. In dit geval kregen we
een rondleiding van PHB bij een project in het centrum
van Deventer waar zij werkzaam zijn. Zij restaureren in de
binnenstad veel oude en historische panden en in één
zo’n pand kregen we een rondleiding. Het was prachtig om
te zien hoe de mensen van PHB het pand onderhanden
namen en het restaureerden. Dat lijkt me erg leuk. De keuze
voor mijn snuffelstage was daarna niet zo moeilijk: PHB!
Ik heb tijdens mijn snuffelstage bij diverse afdelingen
mogen werken. PHB is een groot en veelzijdig bouwbedrijf.
Een mooie kans voor mij om te ontdekken wat ik leuk vond.
Zo ben ik meegegaan met een servicebus en heb ik mee
geholpen aan projecten.

Over PHB
Sterk Techniek Onderwijs wil jongeren interesseren
voor de bouw en techniek. Zo is een van de activiteiten
het aanbieden van snuffelstages, o.a. bij PHB. Voor de
leerlingen draagt een snuffelstage bij aan het maken van
een bewuste keuze voor een vervolgopleiding. Voor ons als
bedrijf en voor de hele branche is het een mogelijkheid om
jongeren te laten zien hoe mooi het werken in de bouw is
en hier een mooie toekomst ligt.“

Ik heb veel geleerd en de mensen bij PHB waren erg
vriendelijk en behulpzaam. De twee weken zijn omgevlogen
voor ik het in de gaten had geholpen door fijne sfeer en
gezelligheid. Ik zag dat de vaklieden van PHB ook veel
plezier hadden in hun werk en er werden veel grappen
gemaakt en de sfeer was erg goed. Ik had nog geen echt
idee wat ik wilde qua vervolgopleiding, maar dat was na
deze stage wel veranderd: ik zie me zelf wel in de bouw

werken. Dat lijkt me erg leuk. Ik weet nu zeker dat ik verder
wil met bouw en dan specifiek als timmerman. Ik ga mij
straks aanmelden bij de Technicampus in Deventer voor
de theorie- en praktijkopleiding Bouw / Timmerman. Dit is
een combinatie van werken en leren: de zogenaamde BBLopleiding. Het werken zal gebeuren bij PHB. Ik dank hen
dan ook hartelijk voor de kans die ze me geboden hebben.”

Stage bij het VMBO
Bij De Marke gaan 250 derdejaars VMBO-ers 2,5 weken op
stage in de maand mei en 400 vierdejaars (basis, kader en
mavo) 2 weken in de maanden november en december.
Voor De Marke is stage-coördinator Patrick Grijpma
eerste aanspreekpunt voor de stages. Overigens kent
Etty Hillesum Lyceum naast stages in de techniek ook
stages voor andere sectoren zoals zorg, horeca, ICT en
detailhandel. Patrick maakt graag kennis met nieuwe
bedrijven met stageplekken. Op basis van wensen van
het bedrijf kijkt Patrick in samenwerking met de praktijkdocenten vervolgens welke leerlingen daar het beste bij
matchen en wordt het contact gelegd. Patrick: “we hechten
veel waarde aan een goede relatie met de bedrijven.
Naast stages voor onze leerlingen is er ook behoefte aan
het delen van kennis en materialen, bijvoorbeeld door het
geven van gastcolleges binnen school, bedrijfsbezoeken
door leerlingen en het volgen van docentenstages bij
bedrijven. Zo verkleinen wij de kloof tussen onderwijs en
bedrijfsleven. De stages voor onze leerlingen zijn zeer
belangrijk voor hun beroepskeuze. We zien ze na stage
bijna altijd zeer gemotiveerd terug komen, daarom roepen
we het Deventer bedrijfsleven ook op om medewerking aan
de stages te verlenen. Al 75 Deventer bedrijven zijn partner
binnen Sterk Techniek Onderwijs.

PHB Deventer kent een historie van meer dan
100 jaar als bouwbedrijf in Deventer. Het maakt
sinds de begin jaren ’80 onderdeel uit van Aan
de Stegge Verenigde Bedrijven. ASVB is een in
Nederland bekend, succesvol netwerk van 22
bouwgerelateerde (kennis)ondernemingen met
een gezamenlijke omzet van ca. 600 miljoen euro.
Binnen de groep is PHB met ruim 170 professionals
actief op de markt in de sectoren nieuwbouw
(woningen en utiliteit), renovatie, restauratie,
verbouw en onderhoud in breedste zin. Dit doen zij
voor professionele opdrachtgevers zoals bedrijven,
woningbouwcoöperaties, beleggers, overheid,
onderwijs en zorg.
Een specialisme van PHB Deventer is het
onderhoud en verbouwen van monumenten en
andere historische gebouwen. Door de grote
ervaring als erkend restauratiebedrijf is PHB
een veel gevraagde partner hierbij. In de loop
van de jaren heeft PHB een groot deel van
alle historische panden in de binnenstad van
Deventer wel eens onder handen gehad. Dit is
best bijzonder! Beeldbepalende projecten daarbij
zijn: de nieuwe bibliotheek, Hotel Huis Vermeer,
de monumentale gebouwen van het Stadhuis, De
Lebuinuskerk en nu het voormalig Hegiuspand aan
de Nieuwe Markt en de transformatie van de oude
Bibliotheek aan de Brink.

Heeft u hierin ook interesse? Reageer dan naar
p.grijpma@ettyhillesumlyceum.nl of 06-51557768.
Ik neem dan contact met u op.

