RUBEN DHAENENS

“Een compleet andere manier van werken”
De goederenstroom in een textielfabriek in Indonesië. Daar focuste Ruben Dhaenens (23)
op tijdens zijn buitenlandse stage. De student Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
schreef er zijn bachelorproef over.
Dag Ruben! Waarom heb je voor een internationale stage gekozen?
Tijdens een studiereis met hogeschool Vives naar China werd mijn interesse geprikkeld. We
kregen er een seminarie met West-Vlaamse ondernemers die daar actief zijn. Dat is het moment
waarop ik de beslissing heb gemaakt om voor een stage in het buitenland te kiezen.
Welke doelen had je gesteld, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak? En heb je die kunnen
bereiken?
Ik wilde zoveel mogelijk bijleren, maar me vooral ook laten onderdompelen in een andere
cultuur. En dat is zeker gelukt. Ik was in Indonesië tijdens de ramadan. Ik heb zelf beslist om mee
te vasten, om echt te ervaren hoe het leven daar is. Ik ga me niet bekeren of zo, maar ik doe thuis
nog steeds mee tijdens de ramadan. Het opent mijn wereld. Ook op professioneel vlak. De kennis
van de schoolbanken in praktijk brengen in een andere context is een intensieve leerschool.
Welke adviezen of ondersteuning kreeg je mee vanuit de internationale werking van Vives? En hoe heeft
de Provincie je geholpen?
Ik ben naar de netwerkdag ‘Word Wereldburger’ geweest. Praten met ervaringsdeskundigen
heeft me heel wat bijgebracht voor ik op stage vertrok. De Provincie heeft me ook geholpen om
een beurs te krijgen. De school heeft me vooral geholpen bij het zoeken naar een bedrijf om
stage te lopen.
Hoe zag je takenpakket er uit?
Bij BekaertDeslee, een textielfabriek in Indonesië, moest ik de goederenstroom van de gebreide
en de geweven afdeling in kaart brengen. Op die basis kon ik dan verbeteringen voorstellen. De
productie helpen optimaliseren dus.
Welke ervaring of kennis uit je opleiding is daarbij het meest van pas gekomen?
Bepaalde basisprincipes zijn natuurlijk hetzelfde, maar ik heb vooral veel nieuwe dingen geleerd.
Gezien Indonesië een eiland is, verloopt de logistieke keten daar helemaal anders. Verrassend
ook hoeveel corruptie er is. Om daar een antwoord op te bieden, heb ik een vereenvoudiging van
de documentenstroom proberen uit te werken, met een digitale registratie van logistieke
documenten als doel. ‘Digital Freight Forwarders’ werden daar uiteindelijk niet toegepast, maar
misschien kan ik het in de toekomst elders nog introduceren.
Heb je je vlot kunnen aanpassen aan de manier van leven en werken ter plaatse?
Eigenlijk wel. Ik ben van nature een heel open persoon. Ik heb me gewoon laten meenemen in de
lokale cultuur en de dagelijkse gewoontes.
Hoe verliep de samenwerking met de collega’s op je stageplek? Heeft je stagebegeleider je goed
geholpen?
De collega’s waren heel vriendelijk. Ik voelde me er meteen thuis. Alleen de taalbarrière bleef wat
lastig. Mijn stagebegeleider heeft me wel veel uitleg gegeven. Daar kon ik altijd terecht met
vragen of problemen.

Heb je nog contact met de mensen ter plaatse? Ga je nog eens terug?
Via WhatsApp en Instagram hou ik contact met mijn stagebegeleider Bram. Ik zou absoluut nog
eens willen terug gaan naar Indonesië. Het is een fantastisch land. En als ik er ben, ga ik met
plezier even langs op mijn stageplek.
Tot slot: waarom moeten andere studenten volgens jou ook voor een internationale stage kiezen?
Vooral om een andere cultuur te leren kennen. Daarnaast verrijkt het je vakkennis echt. Je leert
hoe het er in een andere omgeving aan toe gaat en hoe je je kennis daar kan toepassen of net
moet bijspijkeren. Ik raad het iedereen aan.

