
 

HBO Innovatietrainee helpt uw MKB-
onderneming te innoveren 
 
 
Beste MKB-ondernemer, 

Per 1 februari starten we met het Windesheim Innovatietraineeship met plaats voor 15 
innoverende MKB-bedrijven.   

En u kunt één van de 15 MKB-bedrijven zijn, waar één van onze high potential studenten 
onderzoek gaat doen. 

 

Wat houdt dit in? 

Vanuit Windesheim matchen we in eerste instantie een MKB met een afstuderende student. 
In het eerste half jaar gaat de student dan bij het bedrijf aan de slag met zijn / haar 
onderzoeksopdracht.  

Is er een match tussen student en u dan wordt het contract verlengd met een jaar 
traineeship.  

Deze 15 trainees vormen dan samen een klasje en volgen het trainee programma met focus 
op zowel soft en hard skills. Voor het programma in soft skills trekken Leven Lang 
Ontwikkelen van Windesheim en WIMM samen op, voor de hard skills zijn de lectoraten aan 
zet.  

 

Wat is de meerwaarde voor het MKB? 

 

• Versterking van het innovatievermogen in uw onderneming; door relevante kennis van 
hogeschool Windesheim en van de innovatietrainee in huis te halen. 

• Bestendigen relatie hogeschool Windesheim en zo structureel toegang krijgen tot 
relevante kennis en high potentials. 

• De afstudeerperiode geeft u de ruimte om te zien of de student past en vervolgens op 
eigen voorwaarden een jaarcontract aan te bieden. 

• De innovatietrainee verwerft extra skills die voor uw bedrijf van belang zijn.  
• Het praktijkgerichte onderzoek van de innovatietrainee is toegesneden op het 

vraagstuk in uw onderneming, waardoor de resultaten van het onderzoek direct 
bijdragen aan innovatievermogen van uw bedrijf (bijv. nieuwe producten/diensten, 
procesinnovatie).  

• U wordt ontzorgd in de begeleiding van de innovatietrainee.  
 

Vindt u innovatie in uw bedrijf van groot belang, maar ontbreekt het u aan tijd, aandacht en/of 
de juiste mensen?  

Dan is een hbo-innovatietrainee voor u een uitkomst! 

Wilt u meer weten of zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Mira Benes 
(m.benes@windesheim.nl of 088-4697502). 

mailto:m.benes@windesheim.nl


Vindt u innovatie in uw bedrijf van groot belang, maar 
ontbreekt het u aan tijd, aandacht en/of de juiste mensen? 
Dan is een hbo-innovatietrainee voor u een uitkomst!

Wat is een innovatietrainee?
Een innovatietrainee doet onderzoek bij een mkb-
onderneming. Eerst als afstudeerder en vervolgens als 
trainee in dienst van de onderneming. Windesheim en WIMM 
begeleiden de student/trainee bij het onderzoek en het 
toepassen van de onderzoekresultaten. 

WIMM zorgt voor een traineeprogramma zodra de ex-
student werkzaam is bij uw onderneming. Zo ontwikkelt de 
trainee (soft)skills die in het bedrijfsleven van belang zijn, 
zoals ondernemerschaps-, innovatie- en management-
vaardigheden.

Startdatum
Het traject start in februari 2021 met 15 innovatietrainees en 
eindigt in september 2022.

HBO Innovatietrainees helpen uw 
mkb-onderneming te innoveren!

Geïnterreseerd in een 
innovatietrainee?

Welke voordelen biedt een innovatietrainee?
 U haalt relevante kennis van hogeschool Windesheim en

van de innovatietrainee in huis; dit versterkt het
innovatievermogen van uw onderneming.

 U kunt uw relatie met Windesheim en WIMM bestendigen
en zo structureel toegang krijgen tot relevante kennis en
high potentials.

 De afstudeerperiode geeft u de ruimte om te zien of de
student in uw bedrijf past. U kunt volgens uw eigen HRM-
beleid kandidaten een dienstverband aanbieden voor na
de stageperiode.

 De innovatietrainee verwerft extra skills door het volgen
van het WIMM Headstart traineeshipprogramma.

 Het praktijkgerichte onderzoek van de innovatietrainee is
toegesneden op het vraagstuk in uw onderneming,
waardoor de resultaten van het onderzoek direct
bijdragen aan het innovatievermogen van uw bedrijf .

 Windesheim en WIMM begeleiden gedurende anderhalf
jaar de innovatietrainee.

Bent u geïnteresseerd in een innovatietrainee? Neem dan contact op met: 
Windesheim: Mira Benes - m.benes@windesheim.nl 088-4697502
WIMM: Manon Smellink - m.smellink@wimm.nl 06-23183195



 

 

Innovatietraineeship FAQ - MKB 

 

 
 
Wat houdt het het innovatietraineeship in? 
Een innovatietrainee doet onderzoek bij een MKB-onderneming. 
Eerst als afstudeerder en vervolgens, na het afstuderen, als trainee in dienst van uw onderneming. 
Windesheim begeleidt de student/trainee bij het onderzoek en het toepassen van de 
onderzoekresultaten. En zorgt, in overleg met de onderneming, voor een traineeprogramma zodra de 
ex-student werkzaam is bij uw onderneming.  
Zo ontwikkelt de trainee (soft)skills die in het bedrijfsleven van belang zijn, zoals ondernemerschaps-, 
innovatie- en managementvaardigheden. 
 
Welke meerwaarde biedt een Innovatietraineeship 
• Versterking van het innovatievermogen in uw onderneming; door relevante kennis van hogeschool   
  Windesheim en van de innovatietrainee in huis te halen. 
• Bestendigen relatie hogeschool Windesheim en zo structureel toegang krijgen tot relevante kennis en    
  high potentials. 
• De afstudeerperiode geeft u de ruimte om te zien of de student past en vervolgens op eigen  
  voorwaarden een jaarcontract aan te bieden. 
• De innovatietrainee verwerft extra skills die voor uw bedrijf van belang zijn.  
• Het praktijkgerichte onderzoek van de innovatietrainee is toegesneden op het vraagstuk in uw  
  onderneming, waardoor de resultaten van het onderzoek direct bijdragen aan innovatievermogen van  
  uw bedrijf (bijv. nieuwe producten/diensten, procesinnovatie).  
• U wordt ontzorgd in de begeleiding van de innovatietrainee.  
 
Welke tijdslijn wordt aangehouden? 
Het Innovatietraineeship start in februari 2021 met de afstudeerperiode (6 maanden). In september 
2021 start het jaarcontract de van Innovatietrainee en afronding is in september 2022 (12 maanden). 
 
Welke contracten worden afgesloten? 
Tussen hogeschool en uw onderneming wordt een onderzoekscontract afgesloten, alsmede een 
afstudeercontract tussen student en uw onderneming. Deze afstudeerstage is voor de student in 
principe de opstart naar een dienstverband (na het afstuderen) bij uw bedrijf als trainee (voor een jaar). 
In dit jaar zet hij/zij dit onderzoek dus voort in dienst van uw onderneming, in samenwerking met, en 
onder supervisie van de onderzoekers van de hogeschool. Tevens doorloopt hij/zij als innovatietrainee 
in dat jaar een speciaal opleidingstraject in een traineeklasje, met 14 anderen, dat door de hogeschool 
wordt samengesteld. 
 
Welke kosten zijn aan het Innovatietraineeship verbonden? 
Een vergoeding voor de student tijdens de afstudeeropdracht en de kosten van het dienstverband zijn 
volledig voor rekening van uw bedrijf. U neemt de student na de afstudeerstage (bij wederzijds akkoord) 
contractueel in dienst als innovatietrainee voor de periode van een jaar. Daarnaast is er een bijdrage 
voor het trainee-programma, welke nog moet worden vastgesteld.  
 
Voor mogelijke regelingen zoals subsidies die uitzicht bieden op tegemoetkoming in de loonkosten en / 
of kosten voor het trainee-programma kunnen wij u informeren.   
 
Hoeveel uur wordt de student / trainee ingezet week? 
Naar verwachting zal de inzet 40 uur per week zijn. Tenzij anders is afgesproken met de 
student/trainee. 



 

 

 
Hoe is de verdeling onderzoek en meewerken? 
Voor minimaal 50% van de aanstelling is de trainee onderzoeker bij het MKB. De overige tijd kan 
besteed worden aan andere taken binnen het bedrijf, begeleiding en –uiteraard- opleiding via deelname 
aan het innovatietrainee-programma van de hogeschool. Het ontwikkelen van ondernemerschaps- en 
innovatieve vaardigheden zijn hierbij belangrijk voor trainee en uw bedrijf.  
  
Gaat het om 1 student per onderneming? 
We sluiten niet uit dat meer innovatietrainees bij één MKB-onderneming aan de slag gaan.  
 
Als u reeds afspraken met een student heeft gemaakt, is dan een Innovatietraineeship nog mogelijk? 
Uiteraard kunnen we samen met u en de student de mogelijkheden verkennen om het binnen het 
Innovatietraineeship in te passen. 
 
Wanneer een student bij een opleiding na één jaar afstudeert, is dat dan een probleem? Hij/zij zou dan 2 
jaar over het traject doen. 
Het Innovatietraineeship heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. In principe gaan we uit van een 
Innovatietraineeship van 18 maanden. De looptijd biedt enige ruimte om daarvan af te wijken. 
 
Welke definitie van MKB wordt gehanteerd en zijn er ook voorwaarden aan de rechtsvorm? 
Er is sprake van een onderneming. Daarmee bedoelen we een eenheid, ongeacht de rechtsvorm, die 
economische activiteiten uitvoert. De onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
En de onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaarlijkse omzet van minder dan € 50 
miljoen. 
 
Regieorgaan SIA  
Het Innovatietraineeship is een nieuw instrument dat Regieorgaan SIA samen met diverse topsectoren, 
hogescholen, MKB Nederland en het Ministerie van EZK ontwikkelt. Het Innovatietraineeship is 
onderdeel van het NWO-instrumentarium in het kader van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 
2020-2023, waar het een linking pin is tussen praktijkgericht onderzoek en de implementatie van 
onderzoeksresultaten in het MKB. Daarmee kan het instrument een belangrijke bijdrage leveren aan het 
versterken van het innovatievermogen van het MKB.  
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