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Situering van de stage 
Situering van het bedrijf 

 

Ik ben Layla Sonck en liep mijn stage bij digitaal marketingbureau Varamedia 

in Beernem. Varamedia is een leadgeneratiebedrijf dat ondernemingen 

helpt om hun zichtbaarheid op het internet te vergroten. Dat doen ze 

onder andere met bijvoorbeeld SEA (Google Ads) en SEO (copywriting), 

maar ook social media marketing, e-mail marketing, affiliate marketing en 

link building. Een uitstekende keuze als stageplek voor mensen die eens 

willen proeven van de marketingwereld en hun schrijfkunsten willen 

verfijnen! 

 

Varamedia is gelegen in het prachtige innovatiecentrum IC Grote Beer in Beernem, dat 

nog aan enkele andere jonge bedrijven kantoorruimtes verhuurt. IC Grote Beer is 

werkelijk de beste werkomgeving die je je maar kan voorstellen. Niet alleen is het 

gebouw erg dicht bij de afrit van de autostrade gelegen (± 5 min.), ook de sfeer en 

dynamiek die er heerst is enorm aangenaam. 

 

De verschillende kleine en middelgrote ondernemingen die gevestigd zijn in het 

gebouw leer je gaandeweg beter kennen, bijvoorbeeld ’s middags tijdens het eten 

of vrijdagavond tijdens een drink op de rooftop bar. Bovendien word je er bijna op 

je wenken bediend: in de voormiddag word je verwend met lekkere verse soep (en 

in de zomer carpaccio!) en tegen de middag kan je eenvoudig je lunch laten leveren in 

de kantine. 

 

Ook het kantoor van Varamedia zelf heeft zaakvoerder Jeroen goed uitgerust, zodat je over alle zaken beschikt om je werk 

goed te kunnen doen. Je beschikt over twee 4K monitors, een draadloze koptelefoon, een goed toetsenbord en goede 

muis, dus je kan in alle comfort je werk doen. Varamedia beschikt ook over professionele camera’s en ander handig 

apparatuur voor foto en video, dat je steeds mag benuttigen voor elk project. 

 

Op kantoor zitten op dit moment dagelijks 5 vaste werknemers. Daarnaast maakt 

Varamedia veel gebruik van jobstudenten (en stagiairs), momenteel zo’n 15-tal. Het is dus 

een vrij klein bedrijf, maar dat biedt ook zo zijn voordelen. 

“Delivering leads, driving growth”, dat is de bedrijfsslogan van Varamedia en dat is ook 

waar ze dagdagelijks mee bezig zijn. Ze gaan voor bedrijven op zoek naar leads 

(potentiële klanten) op een zo duurzame en goedkoop mogelijke manier. Dat doen ze 

niet door alleen maar in te zetten op betaalde advertenties, zoals veel andere 

marketingbureaus doen, maar door echt op zoek te gaan naar wat de doelgroep wil. 

Het volledige proces dat de klanten van Varamedia doorlopen, van het 

zoekwoordenonderzoek tot de effectieve resultaten, is erg fascinerend en geeft je ook 

enorm veel voldoening achteraf. Maar daarover later meer! 

 

Mijn stagebegeleider was de zaakvoerder van Varamedia, Jeroen Van Raemdonck. Hij heeft een jarenlange ervaring als 

freelance online marketing consultant en kent het marketinglandschap dus door en door! Jeroen is een punctuele, maar 

vrijgevige baas die je aanspoort om het beste uit jezelf naar boven te halen tijdens je stage. Voor meer informatie kan je 

hem bereiken op het nummer 0497 68 02 71. 
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Wat heb ik precies gedaan? 

Ikzelf werd bij Varamedia tewerkgesteld als ‘Content Creator’, wat verschillende dingen 

inhoudt. Enerzijds mocht ik als SEO-copywriter werken voor enkele klanten, waarbij ik 

geoptimaliseerde SEO-teksten schreef voor bepaalde zoektermen, met als doel dat 

deze pagina’s van de website hoger scoren in Google. Anderzijds werkte ik ook als 

journalist voor Varamedia (en voor één van onze klanten). Zo nam ik bijvoorbeeld 

enkele testimonials af van tevreden klanten, om deze later uit te werken voor op de 

website. Maar ik kreeg ook enkele side-tasks, zoals het uitwerken van een video waarin 

we ons team voorstellen en een aantal fotoshoots. 

 

 

Al vanaf dag één kreeg ik enorm veel verantwoordelijkheid. Varamedia had net een nieuwe, vrij grote klant 

binnengehaald, IT-specialist Connectify. Connectify zou mijn grootste missie zijn tijdens mijn stage bij Varamedia, dus ik 

mocht dan ook meteen aan de slag gaan met mijn eerste SEO-tekst. Maar er stonden ook meetings met Connectify op de 

planning, een referentieboek met testimonials van al hun tevreden klanten en enkele fotoshoots om de artikels op hun 

website zo goed mogelijk te optimaliseren. Een leuke mix van taken met sociale aspecten, kansen om mijn writing skills te 

verbeteren, te experimenteren met foto en video en de marketingwereld door en door te leren kennen! 

 

 

Maar ook aan de website van Varamedia wordt natuurlijk voortdurend gesleuteld. Eén van mijn grootste taken voor 

Varamedia zelf was het afnemen van interviews van zoveel mogelijk tevreden klanten. Een uitdagende, maar leuke 

opdracht. Ik belde klanten op en vroeg hen naar hun ervaring met Varamedia en hoe we hun bedrijf (al dan niet) meer 

winst hebben kunnen opleveren. Daarnaast schreef ik ook enkele SEO-teksten voor Varamedia zelf, veelal over SEO-

copywriting. 

 

Varamedia is een vrij jong en klein bedrijf met verschillende afdelingen. Zo zijn er niet alleen 

SEO-copywriters, maar ook een e-mail marketeer, social media marketeer, enkele graphic 

designers en iemand die zich bezighoudt met planning en HR. Iedereen heeft zijn 

duidelijke, afgebakende taak, maar toch werk je  vaak ook samen. De content die we 

onze klanten leveren gaat immers door een hele “flow”, zoals we dat noemen. Zo 

moeten de copywriters eerst content creëren en moet die content gecontroleerd en 

gepubliceerd worden vooraleer de social media marketeer aan de slag kan gaan met 

adverteren, en dit binnen een bepaalde tijdspanne. Het is dus een hele kunst om je 

werkwijze op elkaar af te stemmen en elkaar goed aan te voelen. 

 

Je wordt bij Varamedia verwacht om zowel alleen te kunnen werken als in team. Deze combinatie zorgt voor een leuke 

afwisseling van dag tot dag en leert je om planmatig te kunnen werken, rekening houdend met de planning en werkwijze 

van je collega’s. 

 

De duur van een bepaalde opdracht verschilt van taak tot taak. Voor een SEO-tekst ben je vaak 2,5u à 3u bezig, afhankelijk 

van het keyword waarover je schrijft. Een fotoshoot of het editen van video’s kan uiteraard soms wat meer tijd in beslag 

nemen, zeker als je op verplaatsing moet gaan. Uiteraard mogen taken niet té veel tijd in beslag nemen, zodat het hele 

team gedurende de maand voldoende tijd heeft om zijn opdrachten af te werken. 
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Hoe ziet een week bij Varamedia eruit? 

Persoonlijke ervaringen 

Wat heb ik vooral geleerd uit mijn stage bij Varamedia? 
 

Tijdens mijn 3-tal maanden bij Varamedia heb ik heel wat bijgeleerd. Al vanaf dag 1 word je meteen in 

het werkveld gegooid en krijg je enorm veel verantwoordelijkheid. Dat vond ik in het begin vrij 

eng, want ik voelde me nog heel jong en veel te onzeker om zo’n ‘groot’ project aan te kunnen. 

Het heeft dan ook wel een paar weken geduurd vooraleer ik helemaal mee was met de gang 

van zaken, maar dat is volkomen normaal. Het team van Varamedia stond altijd voor me klaar 

wanneer ik vragen had en sprong bij waar nodig. Ik heb het gevoel dat ik voldoende tijd heb 

gekregen om mezelf in te werken en me aan te passen aan de werkomgeving, dus dat 

apprecieer ik wel. Naar het einde toe draaide ik volop mee als volwaardig lid van het team! 

 

Gedurende mijn stage heb ik niet alleen de kans gekregen om al mijn journalistieke skills te ontwikkelen, maar mocht ik 

ook eens proeven van de marketingwereld. Zo heb ik op vlak van schrijven veel bijgeleerd, zeker als het gaat over 

commercieel schrijven. Dat is een skill die je alleen maar kan leren door veel te oefenen, en dat is exact wat ik elke dag heb 

mogen doen bij Varamedia. Naarmate je je klant meer leert kennen, je beter inleeft in je doelgroep en precies kan inspelen 

op hun gedachten en gevoelens, word je een echte copywritingvirtuoos!  

 

Daarnaast ontwikkelde ik natuurlijk ook mijn people skills. Ik kreeg de volledige vrijheid om zelf contactpersonen te 

contacteren en hen te interviewen. In het begin voelde ik nog een soort van ‘drempel’ vooraleer ik iemand durfde te 

contacteren, maar naarmate ik meer en meer mensen interviewde werd het een soort van routine.  Ook het contact 

onderhouden met onze klanten is iets dat van mij verwacht werd. Bij vragen of problemen mag je bijvoorbeeld niet 

aarzelen om je contactpersoon uit het bedrijf te contacteren.  
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En dat is misschien wel het belangrijkste wat ik heb geleerd tijdens mijn stage: communiceren, communiceren, 

communiceren! Heb je een vraag? Communiceer. Zit je met een probleem? Communiceer. Zo eenvoudig is het. Je kan 

nooit “te veel” communiceren. Als je een open boek bent, kan er je later immers niets kwalijk genomen worden. Wees 

open over je planning, bepaalde dingen die mislopen, dingen die wél goed lopen, enzovoort. Een open communicatie 

wordt op elke werkplek geapprecieerd. 

 

Mijn ervaring met werken  
 

Mijn ervaring met werken an sich was ook heel goed. Het is fijn om een vaste structuur te hebben in mijn dagen en het 

gevoel te hebben dat ik ergens verschil maak. Ik vond het ook heel leuk om het team beter te leren kennen en heb 

gedurende de 3 maanden dat ik er werkte echt wel een band opgebouwd. Ondanks de (gezonde) stress die ik soms 

ervaarde in het werkveld, vond ik werken om die redenen eigenlijk wel leuker en productiever dan naar school gaan. 

 

Mijn ervaring met de bedrijfscultuur 
 

Omdat Varamedia nog een vrij jong bedrijf is, is het misschien vroeg om te spreken van 

een echte “bedrijfscultuur”. Tot enkele maanden geleden waren er slechts twee 

vaste werknemers, waaronder Jeroen zelf. Intussen is het bedrijf wel aardig 

gegroeid en kunnen we ergens wel spreken van een “ongeschreven” 

bedrijfscultuur. Er is een duidelijke toekomstvisie ontwikkeld waar we dagelijks 

gericht naartoe werken. We worden ook voortdurend uitgedaagd om nieuwe 

domeinen te verkennen en te experimenteren met verschillende strategieën. 

 

Misschien kunnen we wel spreken van een “adhocratie-cultuur”: je gaat aan de slag in een creatieve werkomgeving en je 

probeert met nieuwe en innovatieve ideeën voor de dag te komen. Een constante vernieuwing en verbetering van de 

dagelijkse manier van werken is nodig om on top of the game te blijven en zichtbaar te blijven op de markt. Het team van 

Varamedia bestaat uit jonge, frisse talenten en dat merk je aan de bedrijfscultuur, die dat beeld volledig weerspiegelt. Ook 

ik aarzelde niet om mijn ideeën op tafel te gooien en merkte dat het team open stond voor elke nieuwe insteek. Het wordt 

gewaardeerd als je actief meewerkt en zegt waar het op staat. 

 

Respecteren van deadlines 
Het respecteren van deadlines is iets waar je goed rekening mee moet houden wanneer je aan de slag gaat bij Varamedia. 

Het is immers zo dat de klanten voor een dienst betalen en dus ook verwachten dat die dienst aan het eind van de maand 

geleverd wordt. Aan het begin van mijn stage was het voor mij geen probleem om de deadlines te respecteren. Naarmate 

mijn stage verder vorderde, merkte ik echter wel dat er meer en meer taken en opdrachten mijn kant uitgeschoven 

werden.  

 

Het is dan een kwestie van een goede planning op te maken en je daar dan ook aan te 

houden. Ik zorgde er gewoon zeker voor dat de opdrachten voor de klanten afgerond 

waren aan het eind van de maand, zij betalen immers voor ons werk. Als het echt niet 

anders kon, moest ik soms eens een opdracht voor Varamedia zelf naar achter 

schuiven. Ik probeerde er wel zeker op te letten dat ik Varamedia niet té veel naar de 

achtergrond verdrong, want ook onze website zelf moet continu geüpdatet worden. 
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Werken in teamverband 
Wie bij Varamedia aan de slag gaat, moet ook goed kunnen werken in teamverband. Het hele bedrijf zit immers 

verwikkeld in een soort van ‘flow’, waarbij alle marketeers en content creators op elkaar moeten kunnen rekenen. Je werkt 

met meerdere mensen samen aan één klant, dus er wordt ook van je verwacht dat je goed communiceert met elkaar over 

de stand van zaken en je collega’s van alles op de hoogte houdt. Ik heb het gevoel dat ik dat tijdens mijn stage altijd goed 

heb gedaan; ik hield iedereen zoveel mogelijk op de hoogte en deed beroep op de kennis van anderen als ik zelf twijfelde 

over iets. 

 

Maar ook voor andere opdrachten moest ik goed kunnen samenwerken met mijn collega’s. Zo ging ik vaak met onze foto- 

en videograaf, Lars, op pad om foto’s te nemen voor klanten of referentieverhalen. Wanneer je een hele dag samenwerkt, 

moet je goed kunnen afspreken wie wat doet (ook voor bv. het editen van de foto’s achteraf). Dat is tijdens mijn stage bij 

Varamedia altijd uitstekend verlopen! 

 

 

Persoonlijke appreciatie: pro’s en contra’s 

 

 

Voorbeelden van mijn werk 

Zie bijlage 1. 

 

  


