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Een week in het leven va

n: Mike (Secretaris)

Mijn naam is Mike Mestebeld, 21 jaar oud, studerend voor vestigingsmanager groothandel en
tevens secretaris bij JOB. In dit artikel neem ik jullie mee in een week als parttime bestuurder en
(parttime) student.

Maandag

Mijn wekker gaat om 6 uur ’s ochtends: tijd voor
stage. Ik neem vanaf huis de bus naar het station, stap in de trein en pak mijn laptop erbij.
Op mijn laptop moet ik alvast een banner ontwerpen voor het ALV aankomende vrijdag. Net
wanneer ik klaar ben met het logo, is het tijd om
uit te stappen. Na een stagedag van 4 uur is het
tijd om af te reizen naar Utrecht, ik heb een vergadering met de SBB (stichting samenwerking
beroeps- bedrijfsleven). Samen met de SBB, CNV
jongeren en FNV jong gaan Hannah (beleidsmedewerker JOB) ik, een vergadering beleggen over
stagediscriminatie, de positie van de studentenkamer binnen de SBB en de Stagewijzer. Na de
vergadering bespreken Hannah en ik nog even na
en is het alweer tijd om naar huis te gaan. Op de
weg terug doe ik nog wat secretariële werkzaamheden tot ik weer in Zwolle ben.

Dinsdag

Dinsdag begint mijn dag om 10:00 met een overleg in Woerden, bij de MBO Raad. In dit overleg
hebben wij het over de positie van de student en
hoe scholen studenten kunnen laten meepraten.
Ook bespreken wij de mogelijkheden om studentenraden beter te laten functioneren en wat daar
voor nodig is, Samen met de MBO Raad komen
wij tot goede besluiten aan het einde van de vergadering. Om 12:45, nadat we op kantoor met
alle medewerkers en een aantal bestuursleden
hebben geluncht, bespreek ik met de beleidsmedewerkers de visie van JOB wat betreft stagediscriminatie en wat wij hierin kunnen betekenen.
Het is inmiddels al weer 13:15 en tijd voor de
volgende afspraak. Ditmaal met de rest van het
bestuur om te brainstormen over een ludieke actie bij de MBO Raad. Aansluitend hebben wij onze
bestuursvergadering waarin wij de afgelopen en
aankomende week bespreken. Om 16:30 zijn wij
klaar en is het tijd om naar huis te gaan.

Woensdag

Vandaag heb ik de hele dag stage. Ik loop stage bij een
Projectbureau en werk samen met andere studenten aan
maatschappelijke vraagstukken. Dit kan zijn voor het onderwijs, maar ook commerciële vragenstukken behoren tot
mijn werkzaamheden.

Donderdag

Deze dag staat er een tweedaagse JOB-training voor studentenraden op het programma. Op deze twee daagse worden beginnende studentenraadsleden getraind op de hun
rechten, onderhandelen met het bestuur van hun school,
presenteren en samenwerken. Samen met mijn medebestuurslid Koen, ondersteunen wij de trainer met de training en lopen wij als ervaringsdeskundige rond door de
zaal. Persoonlijk vind ik het altijd heel leuk om te zien met
hoeveel energie de beginnende leden op de training zitten
en ook echt wat willen veranderen binnen het onderwijs. ’s
Avonds gaan wij met de beginnende leden nog wat drinken,
om zo wat te vertellen over JOB en om de leden persoonlijk
wat beter te leren kennen.

Het nieuwe bestuur
is er klaar voor!

Vrijdag

Vrijdag zitten Koen en ik tot 16:00 op de tweedaagse.
Aansluitend hebben wij samen met de rest van het bestuur
de Algemene ledenvergadering. Dit is officiële vergadering
waar onze leden stemmen over moties en dit keer ook stemmen over het nieuwe bestuur. Dit is een spannende dag
waarin veel kritische vragen worden gesteld aan de kandidaat-bestuursleden. Om 21:00 zijn wij klaar en begint voor
ons het weekend, maar natuurlijk eerst nog een borrel het
ingestemde bestuur!

