Afscheid van Jeroen Coolen, stagiar Fontys Hogeschool opleiding ICT en Business
Jeroen begon op 28.08.17 aan zijn stage van een half jaar. Na een beetje een aarzelend begin, hoe kan
het anders met hoofdzakelijk vrouwen om je heen, heeft Jeroen zich nu eigenlijk onmisbaar gemaakt in
het Vicki Brownhuis. Hij wordt door iedereen op handen gedragen en heeft voor onze administratieve
registratie een prachtige applicatie gemaakt. Hiervoor heeft hij ook de trainingen verzorgd en is
iedereen zeer te spreken over de gebruikersvriendelijkheid en de laagdrempeligheid van deze applicatie.
Daarnaast verleende Jeroen talrijke hand- en spandiensten. Allerlei huis-, tuin- en keukenvragen
rondom computers heeft hij beantwoord en opgelost. Wat is het ontzettend comfortabel om zo iemand
in huis te hebben. Het zal wennen zijn als Jeroen alleen al hierom niet meer elke dag aanwezig is.
Ook heeft hij de nieuwe website, nog niet online, gevuld met content. Een klus waarmee we vastliepen,
maar gelukkig was Jeroen er. We wachten nu nog op de finishing touch hiervan en dan kan ie online.
Tevens was Jeroen nauw betrokken bij de voorbereidingen van de veiling, overigens samen met
Rowena. Samen hebben ze de kavels in een mooi overzicht gezet als ook hiervan een mooie poster
gemaakt. De veiling is helaas niet doorgegaan, maar hun bijdrage aan de voorbereidingen heeft ons
onnoemelijk ontlast.
Jeroen heeft op 22.12.17 een mooie presentatie gegeven aan zijn stagebegeleider van school en aan een
afvaardiging van het Vicki Brownhuis over zijn stageresultaten in ons huis. Deze presentatie is i.i.g. door
Jacqueline Crooijmans met een 8,5 beoordeeld. Wat het uiteindelijk wordt weten we nog niet. Feit is dat
het Vicki Brownhuis zeer tevreden is.

Presentatie Jeroen 22.12.17

We laten hem gaan met een kleine attentie en wensen hem veel succes met het afronden van zijn studie
en wat hierop volgt. Jeroen heeft gezegd dat ie af en toe nog wel wat hand- en spandiensten wil komen
verlenen. Dat vinden we erg fijn.
Hopelijk tot gauw!
Namens alle medewerkers van het Vicki Brownhuis
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