CELINE MATTHIJS

“De cultuurshock zat meer in kleine, praktische dingen”
Dat de reismicrobe er goed in zat, blijkt uit de verder studies toerisme die Celine Matthijs
(23) volgde. Geen wonder dus dat ze twee jaar geleden koos voor een stage in Indonesië.
Toen in het kader van haar opleiding Accountancy-Fiscaliteit.
Dag Celine. Waarom heb je voor een internationale stage gekozen?
In het tweede jaar heb ik gekozen voor een bidiplomering. Toen ik daarvoor in Namen ging
studeren, moest ik uit mijn comfortzone stappen. Dat was voor mij een positieve ervaring die is
blijven hangen. En …. Ik kom hier precies het antwoord op de vraag nie te weten.
Welke doelen had je voor je stage voorop gesteld, op professioneel of persoonlijk vlak? En heb je die
kunnen bereiken?
Ik wilde mij openstellen voor een andere cultuur. Vooral de islam intrigeerde mij om meer over te
weten te komen. Op werkvlak hoopte ik vooral het marketingverhaal beter te leren kennen. Dat
is echt meegevallen.
Hoe heb je je voorbereid op je stage?
Mijn stiefmoeder is van Indonesië. Zij kon me dus al goed op weg zetten. In Indonesië wordt er
wel wat Engels gesproken, maar heel gebrekkig. Ik heb dus voor mijn vertrek mijn basiskennis
van de lokale taal wat bijgespijkerd.
Welke adviezen of ondersteuning kreeg je mee vanuit de internationale werking van Vives?
Ze hebben vooral geholpen bij de administratie. Toen ik daar was, stuurden ze af en toe een mail.
In die periode waren er aanslagen en ze hielden echt goed contact. Ze vroegen of ik wilde
terugkeren, maar ik voelde me daar veilig en heb mijn stageperiode uitgedaan.
Hoe zag je takenpakket tijdens je stage eruit?
Op vraag van Eternit testte ik een zestal e-commerceplatformen uit. De opdracht? Zoeken welk
platform het meest geschikt is voor hun product. Ik ging de user experience voor de consument
na, voor elk van de systemen.
Kon je je vlot aanpassen aan de omstandigheden ter plaatse? Had je ergens moeite mee?
Ik was al eens in Indonesië geweest, dus wist grotendeels waaraan ik me kon verwachten. Dat ik
als blank meisje vaak nageroepen werd, was wel wennen. Al was dat zonder kwade bedoelingen
hoor. Niet opdringerig of zo. De cultuurshock zat meer in kleine, praktische dingen. Bijvoorbeeld
dat er veel mieren zijn. Of dat je er niet zo gemakkelijk wc-papier vindt.
Hoe verliep de samenwerking met de collega’s op je stageplek?
De communicatie verliep moeizaam. Mijn stagementor kon wel Engels, maar die zag ik niet vaak
en hij was ook niet zo spraakzaam. Ik had wel twee collega’s met wie ik vrij goed kon praten in het
Engels. Een van hen spreek ik nog regelmatig.
Ben je ondertussen aan het werk? Is je stage een meerwaarde geweest in de zoektocht naar een job?
Momenteel werk ik in een sociaal secretariaat. De werkervaring in Indonesië is daarbij niet zo
relevant. Het is wel sowieso een bewijs dat ik me flexibel kan opstellen en dat ik erg
communicatief ben, ook in een vreemde taal. Dat zijn wel vaardigheden die een voordeel zijn in
mijn huidige job. En ongetwijfeld ook in heel wat andere sectoren.

Welke positieve ervaring springt er voor jou het meest uit?
Ik kan er niet echt een bepaald moment uitpikken. Eigenlijk is de totale beleving positief geweest.
Ik denk nog vaak terug aan mijn stagetijd. Vooral ook aan alles buiten het werk.
Waarom zou je andere studenten aanraden om voor een internationale stage te kiezen?
In de eerste plaats voor de persoonlijke ontwikkeling. Je groeit en leert jezelf beter kennen. Je
moet uit je comfortzone treden en daar leer je sowieso uit. Het geeft je een open blik op andere
culturen. En het staat goed op je CV.

