
Dromen 
Wesley is een jongen vol dromen en ambitie. 

Hij wil later een eigen modeketen plus een 

eigen kledingmerk. Samen met zijn vriend en 

toekomstig zakenpartner Lucky van het vmbo. 

De naam van het merk hebben ze al bedacht, 

maar die geeft hij in de openbaarheid niet 

prijs. Voor je het weet gaan concurrenten er 

mee aan de haal. “Sinds mijn 10e ben ik al  

geïnteresseerd in mode”, zegt hij. “Ik ging  

altijd al graag winkelen met mijn moeder.  

Tegenwoordig volg ik online de modetrends 

op de voet en kan ik zien hoe kleding in de 

jaren is geëvolueerd. Een eigen kledingmerk, 

een eigen zaak, het lijkt me fantastisch.  

Ik wil eigen baas zijn.”

Richard Monsma en stagebegeleider Jeanet 

Beck van CSV Het Perron luisteren aandachtig 

naar zijn relaas. Jeanet Beck: “Er is niets mis 

met het hebben van ambitie. Beter te veel  

dan te weinig. Hoe realistisch alles is, zal  

later blijken. Ik vind het belangrijk dat onze 

leerlingen zich tijdens hun stage goed leren 

presenteren. Dat ze laten zien wie ze zijn en 

wat ze willen. Wesley doet dat op een geweldig 

We ontmoeten Wesley in september aan het 

begin van zijn stage. “En dan start je met de 

basis”, zegt bedrijfsleider Richard Monsma,  

“te beginnen met het checken van de inkoop 

en het labelen van de kleding. Je kunt niet 

direct in de winkel beginnen met verkopen. 

Stapsgewijs werken we daarnaartoe.  

Wesley is zeer geïnteresseerd in de wereld  

achter de winkel, hoe alles reilt en zeilt.  

Als hij dat heeft gezien, verwacht ik dat hij  

snel in de winkel mag staan.”

Groeiproces
Open32 in Veenendaal, filiaal van de gelijk

namige landelijke modeketen voor dames en 

heren in het middensegment, werkt al vele  

jaren met stagiaires van CSV Het Perron als 

ook van ROC A12. Monsma vindt het belang

rijk om jonge mensen kansen te geven en ze  

te laten ruiken en proeven aan het werken in 

de Retail. Hij begeleidt de jongens en meiden 

persoonlijk. “Ik kan genieten van het groei

proces dat de meesten doormaken. Ze komen 

redelijk bleu binnen en vertrekken aan het 

eind vol zelfvertrouwen. Dat is mooi om te 

zien.”

Wesley geniet 
van mode

leuke en enthousiaste manier.”  

Richard: “Van zo’n jongen als Wesley krijg 

ik energie. Dit zijn de types die we na hun 

schooltijd in de Retail goed kunnen  

gebruiken.”

“VAN ZO’N JONGEN  
ALS WESLEY KRIJG IK  
ENERGIE”
Richard Monsma, bedrijfsleider Open32

Talenten scouten
Monsma en Beck weten wat ze aan elkaar 

hebben. En wat stagiaires nodig hebben om te 

leren en groeien. Stage is het middel bij uitstek 

om leerlingen de context te laten zien van wat 

ze op school in theorie leren. “Hier gaat het 

om de knikkers”, zegt Richard. “Dat vinden ze 

spannend. Daarnaast worden leerlingen al dan 

niet bevestigd in hun keuze: wil ik straks echt 

als verkoper de winkel in? Voor Open32 is de 

relatie met het onderwijs ook interessant,  

want ik kan talenten scouten die we op enig 

moment wellicht kunnen gebruiken.”

Switch
De contacten met leerlingen en het over

brengen van kennis spreken Richard dermate 

aan dat hij overweegt om het onderwijs in  

te gaan. Hij is net geslaagd voor een hbo 

opleiding Coach & Leiderschap. “Ik heb dertig 

jaar ervaring in de Retail. Die ervaring wil ik 

graag overdragen aan de jeugd. Ik denk dat  

ik het beroep van docent een geweldig mooi 

vak zal vinden. Wie weet ga ik nog wel eens 

werken bij Het Perron.”

     

        

             

Wesley Kievits (15) zit in zijn uppie in de bergruimte van modezaak 
Open32 in Veenendaal. Hij is bezig met het controleren van de inkoop. 
Hij werkt kalm en oogt tevreden. Dat is hij ook, zegt de vierdejaars  
vmbo-leerling van Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal  
(CSV) Het Perron met het profiel Economie & Ondernemen. Tot eind  
december loopt hij 100 uur stage bij Open32. “Ik ben ontzettend blij  
met mijn stageplek. Het is net alsof ik weet dat ik hier thuis hoor.”

Richard Monsma

Jeanet Beck

 
Rosa Molenaar, docent vmbo (links) 
en Petra Laan, docent mbo


