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CAROLUS IBC SUPPORTS URBANMINORZ! 
 
De eerste echte opdracht van dit jaar en al een grote uitdaging. Onze 
groep van IBC hebben ons gedurende twee weken bezig mogen 
houden om het festival UrbanMinorz te promoten en de tickets te 
verkopen. Daarbij zijn wij met elkaar de strijd aangegaan. Het team 
met het beste eindresultaat mocht gratis naar het feest maar kreeg 
bovendien een Meet & Greet met SFB. De opdracht vroeg om 
strategisch inzicht, verkooptalent, verantwoordelijkheid en 
creativiteit. Een hele leerzame en leuke opdracht! Een klein 
beginnetje naar een grote ondernemer. 
oor: Milou van Empel 

 
SAMENWERKING IBC EN DRIESSEN GROEP 

 
Oorspronkelijk zaten wij met IBC tijdelijk in een gebouw in 
Brandevoort. Na een paar weken daar te hebben gezeten, kregen we 
een mail van onze begeleider: meneer Derks. Hij schreef hierin over 
dat onze nieuwe locatie bij Driessen in Helmond zou zijn. Op 25 
oktober werden we ontvangen in het gebouw van Driessen. Eerst was 
er een opening en daarna volgde een rondleiding.  
 

 
Ik moet toegeven dat het eerst spannend was. Mensen zijn gewoon aan het werk en zien af en toe 
middelbare scholieren rondlopen. Ik moet zeggen dat de medewerkers erg gastvrij zijn. De sfeer bij 
Driessen is erg fijn. Elke donderdag als ik naar IBC ga, heb ik niet het gevoel dat ik ga werken. Het is 
gewoon leuk. Naast dat we een eigen ruimte hebben voor onze groep, hebben we ook aparte kamers 
waarin we kunnen overleggen met kleinere groepjes. Dit is erg fijn, want je zit niet continue in een 
drukke groep. Daarnaast hebben we ook regelmatig gastlessen in het theater, waar de stoelen 
comfortabel zijn. Ik ben Driessen dankbaar dat wij als eerste IBC groep deze mogelijkheid hebben 
gekregen. 

Door: Nursima Aslan 

 

EMBEDDED FITNESS 

Met IBC zijn we op bedrijfsbezoek bij embedded fitness geweest dat gevestigd is in het complex van 
Janssen Fritsen. Het bedrijf houdt zich bezig met het sporten en dan vooral voor kinderen in de 
toekomst. Ze hebben allerlei spelletjes daar staan die wij zelf ook mochten doen. Dit was erg leuk en 
we hebben ons prima vermaakt. Ze hadden een speciale smart wall waar je een soort trefbal moest 
spelen, verschillende VR simulaties op tv’s waar je dan op een fiets moest zitten en zo kon je dan 
fietsen en nog veel meer leuke en moderne sporten. Naast de spelletjes spelen hadden we nog een 
opdracht: bedenk een eigen spel/sport voor in de toekomst. Na een tijdje brainstormen 
presenteerden de groepjes hun ideeën. En zo was het bezoek helaas alweer voorbij. 

Door: Loïs Vogelaar 

 

  

 



 

 

 

GOORTS + COPPENS 

IBC geeft ons de kans om ervaring op te doen, zo ook 
een 4-daagse stage bij een bedrijf naar keuze. 
Wij, Sophie de Jong, Marjolein van Lierop, Elle van de 
Venn en Puck Raijmakers, hebben gekozen om bij 
Goorts + Coppens stage te lopen. Dit is een 
advocatenkantoor gelegen in Helmond en Deurne. 
Onze stage begeleidster is Gaby Lenssen Verhoeven. Ze 
is officemanager bij Goorts + Coppens in Deurne, de 
locatie waar wij stage mogen lopen. Via de mail hebben 
we contact met Gaby opgenomen en een motivatiebrief 
en CV gestuurd. 

 
Donderdag 11 oktober 2018 was onze eerste stagedag. Toen we om half negen bij de locatie in Deurne 
aankwamen, werden we met open armen ontvangen door Gaby. We kregen meteen een rondleiding, 
waarbij we aan alle collega’s werden voorgesteld. We merkten op dat alle werknemers elkaar goed 
kenden, wat wij niet hadden verwacht van te voren. Na de rondleiding kregen wij ons eigen kantoor 
en bespraken we de planning voor de dag. We hebben opdrachten gemaakt, een quiz gedaan, gepraat 
met verschillende advocaten, een toga gedragen en natuurlijk heel veel vragen gesteld. Het was een 
erg leerzame en gezellige dag. We hebben die dag ook gevraagd het mogelijk was om een rechtszaak 
van een van de advocaten bij te wonen en dit kon. Woensdag 21 november 2018 gingen we met z’n 
vieren naar de rechtbank in Den Bosch voor onze tweede stagedag. De eerste rechtszaak was een 
pluimveerechtszaak, Patrick  Grijpstra van Goorts + Coppens was de advocaat van een van de boeren 
die werd aangeklaagd. Deze rechtszaak duurde erg lang (meer dan drie uur!) en was soms moeilijk te 
volgen, maar wel leerzaam. We hebben na de rechtszaak nog even gepraat met Patrick en vervolgens 
zijn we in de stad gaan lunchen en hebben we geshopt. Daarna zijn we weer terug naar de rechtbank 
gegaan en hebben we twee ‘kleine’ politierechtszaken gevolgd. Deze duurden minder lang, waren 
makkelijker te volgen en daarom ook iets ‘leuker’ voor ons. Ook de tweede stagedag was erg leerzaam 
en we kijken erg uit naar de volgende stagedag! 

Door: Puck Raaijmakers 

 

HUIJBREGTS  

Eline en ik zijn voor onze stage bij het bedrijf Huijbregts geweest. Zij mengen poeders voor de 
voedselindustrie. We hebben daar een dagje meegelopen met iemand die werkt op de afdeling suply 
chain management. De dag begon met een rondleiding door het bedrijf waar we alle stappen van dat 
het product binnenkomt in het bedrijf via vrachtwagens en de productie van bestellingen en de 
vervoer weer naar de klanten. We hebben daarna op het programma Visio een procestekening 
gemaakt om het voor onszelf duidelijk te maken hoe en wat. Wat ook toevallig was is dat de koning 
een dag voordat wij stage hebben gelopen er was. We konden ook in de kantine daar opname bekijken 
van de binnenkomst van de koning en de rondleiding die hij daar heeft gekregen.  

Door: Simone van Aerle 

 

 

 



 

 

 

RABOBANK 

 

Op 1 november zijn wij met IBC naar Rabobank 
Helmond geweest. Allereerst kregen wij een rondleiding 
door het gebouw en deden wij een Kahoot quiz. 
Hierdoor kregen wij meer inzicht op het bedrijf. Daarna 
kregen we uitleg over hoe een lening verstrekt wordt en 
wat daar allemaal bij komt kijken. Tenslotte kregen we 
zelf een kleine casus waarbij we moesten onderzoeken 
of wij aan iemand een lening mochten verstrekken. Dit 
was erg interessant, omdat je hierbij aan veel 
verschillende factoren moet denken. Het was een zeer 
leerzame dag en wij willen Rabobank Helmond 
bedanken! 

Door: Elle van de Ven 

 

 

HELMOND SPORT 

Wij zijn met IBC bij Helmond Sport op bezoek geweest. In de business lounge hebben wij een 
presentatie gehad van de directeur van Helmond Sport. Hij heeft ons veel interessante dingen 
uitgelegd over het ondernemerschap binnen een voetbalclub, want wat houdt ondernemen in de 
sportwereld nu precies in? Na deze interessante presentatie werden wij aan een opdracht gezet. We 
moesten in groepjes ideeën verzinnen om het stadion van Helmond Sport weer vol te krijgen. We 
hebben dit kort gepitcht en moesten het vervolgens verder gaan uitwerken. Hierna zijn er geniale en 

creatieve ideeën ontstaan. Een paar weken later 
kwamen de directeur van Helmond Sport en de 
financiële man bij ons op bezoek in het gebouw van 
Driessen. We hebben ons idee toen uitgebreid 
gepresenteerd en helemaal uitgewerkt. Het groepje 
wat het beste idee had moest ook werkelijk 
uitgevoerd worden! Hier leer je natuurlijk heel veel 
van. Een hartstikke, interessante en geweldige 
ervaring! 

Door: Stan Verwer  

 

 

 

 

 

 

 



 


