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Van: Hasan Bilici 
Verzonden: zondag 29 november 2020 19:10 
Aan: Lieven Dehandschutter <Lieven.Dehandschutter@sint-niklaas.be>; Peter Buysrogge 
<Peter.Buysrogge@sint-niklaas.be> 
CC: Johan Verhulst 
Onderwerp: Stage plaatsen. 
 
Beste Lieven en Peter, 
 
Zoals we allemaal weten heeft de Coronacrisis iedereen op een bepaalde manier het leven 
moeilijker gemaakt. Ook scholen krijgen het moeilijk om geschikte stageplaatsen te vinden voor 
hun leerlingen in de administratieve sector. 
 
Om een stageplaats te vinden voor deze leerlingen is uitermate belangrijk en essentieel en het 
wordt een pertinent probleem. Hierdoor is een geschikte stageplaats en leerwerkplek voor deze 
leerlingen onmisbaar. 
 
In het studiegebied handel bijvoorbeeld is er een grote onzekerheid omdat ze allemaal vaker 
thuiswerken waardoor het moeilijk wordt om een plaats te krijgen als stagiair. 
 
Omwille van de coronacrisis voelen veel bedrijven zich niet geroepen om te investeren in 
leerkansen voor deze stagiairs. Daarom vraag ik jullie vriendelijk om stageplaatsen te creëren en 
kansen te bieden voor deze leerlingen in de administratieve diensten van het stad. 
 
Hiermee geven jullie deze leerlingen een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen op de 
werkvloer via deze stages. We mogen deze leerlingen deze kans niet ontnemen anders gaan er heel 
veel leerlingen uit de boot vallen. 
 
Mvg Hasan Bilici 
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Vraag betreffende creatie van stageplaatsen

Geachte heer,

Hoogachtend

De heer Hasan Bil.ici
Mol.eken 44
9100 Sint-NikLaas

bijlagen
t

wij hebben uw emaiL-bericht van 29 november 2020 omtrent de creatie van stageplaatsentijdens de coronacrisis in goede orde onwangen.

iïrtïÍ;::i::" 
vindt het beLansrijk om ook tijdens de pandemie in te zetten op stasepraatsen

Ats bijt'age zenden wij u eèn overzicht van at[e stages die pLaats-vonden in 2020 of diemomenteel nog topen' aangevut'd met de stages áie nu reeds gepland zijn voor 2021, metvermetding van de studierichting en de diensi *r* o" s$ doorging. Éen oeet van de stagessitueert zich op administratieve áiensten.

,?ï::i;;ï"'i:ffÏ: ,ffïï:ffbestuur 
zich btijven ensaseren om reerrinsen-stasiairs kansen

Namens het cottege van burgemeester en schepenen
ln opdracht:

Johan VerhuLst
algemeen directeur

Peter Buysrogge
schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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