Innovatietraineeship

Een innovatietrainee Energie is het
talent dat helpt verduurzamen

windesheim.nl/innovatietraineeship

HBO Innovatietrainee Energie helpt uw bedrijf/organisatie verduurzamen!
Wat is een innovatietrainee?

Hoelang duurt een innovatietraineeship?

Hoe neemt u uw klanten mee met het verduurzamen van uw
organisatie? En uw medewerkers? Hoe verandert u uw
bedrijfsprocessen of verduurzaamt u de inkoop? Waar liggen
kansen op het gebied van energie en klimaat? En waar
risico’s?

Het traject start in februari 2022 en heeft een totale duur van
18 maanden (6 maanden afstudeeronderzoek plus een
dienstverband van 12 maanden).

Wat zijn de kosten?
Bij deze en veel meer andere vraagstukken helpen onze innovatietrainees Energie. Dat doen ze tijdens hun afstudeertraject in uw bedrijf of (non-profit) organisatie. Met hun onderzoeksresultaten kunt u de volgende stappen zetten naar het
verduurzamen van uw bedrijf of organisatie. Wederom met
hun hulp, want na het afstudeertraject blijft de trainee een
jaar bij u in dienst tijdens een traineeship.

U betaalt de student een vergoeding tijdens de afstudeeropdracht en een jaarsalaris tijdens het eenjarig dienstverband.
In sommige gevallen kan hierop een subsidie van toepassing
zijn. Daarnaast betaalt u een bijdrage voor het innovatietraineeprogramma van € 599,- per maand aan Windesheim.

Deskundige begeleiding en groot netwerk

Extra voordelen

Onze innovatietrainees Energie zijn speciaal geselecteerd op
basis van hun drive en talenten. We nemen de zorg voor de
begeleiding uit handen. Dat doen we samen met organisatie
WIMM.

•

Omdat Windesheim lid is van de Flevolandse Energieagenda
(FEA) maken we ook gebruik van een groot netwerk
(ervarings)deskundigen op het gebied van energie en verduurzamen. Expeditie Flevoland helpt en adviseert ons hierbij.
Wat levert een trainee u op?
.
.
.
.
.

Versterking van het innovatievermogen in uw
onderneming/organisatie.
Relevante en actuele kennis in huis.
Extra relevante en actuele kennis via Windesheim,
WIMM en de FEA.
Praktijkgericht onderzoek op een door uzelf uitgekozen
vraagstuk op het gebied van energie.
Onderzoeksresultaten die meteen oplossingen bieden
en uitvoerbaar zijn.
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WIMM Headstart traineeshipprogramma leert de student extra skills die voor uw bedrijf/organisatie van
belang zijn.
Intensieve begeleiding van ervaren innovatiecoaches en experts op het gebied van energie en
verduurzaming.
Tijd om de student goed te leren kennen om zo te zien
of deze in het bedrijf of de organisatie past.
Workshops en netwerkbijeenkomsten.
Intensieve en duurzame samenwerking met Windesheim en toegang tot kennis vanuit de lectoraten.
Meer high potentials die bij u aan de slag gaan.

Vragen & contact
Is uw interesse gewekt of heeft u verdere vragen?
Neem gerust direct contact op met Loraine Westerneng,
projectleider Energietransitie Expeditie Flevoland.
T. 06-10648555, E. loraine.westerneng@flevoland.nl of
Yolanda Beenen, coördinator innovatietraineeship bedrijven
bij Windesheim . T. 088 46 88 551 / 06-41324519,
E. gja.beenen@windesheim.nl

Ervaring vanuit MKB– onderneming B+K Alusystemen
“Het is interessant om te zien hoe onze innovatietrainee tegen dingen aankijkt die intern
gebeuren. Zij laat ons zien dat dingen efficiënter kunnen en moeten. Tijdens het afstuderen zijn
er al de nodige dingen geïmplementeerd. Dat gaan we na het afstuderen zeker nog verder
doorvoeren. We zijn blij met dit programma en de begeleiding vanuit Windesheim.”
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