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WAT DOEN WE?
Talent Innovation Pool is gericht op het delen van capaciteit en kennis, en 
daarmee binnen het MKB het vermogen om te innoveren te verhogen. De 
essentie is dat Hbo (afstudeer-)stagiaires en eigen personeel werken aan 
vraagstukken binnen het logistieke MKB, zoals bijvoorbeeld het verkennen 
van de kansen die de eCMR voor uw bedrijf kan bieden. Dit doen zij in een 
“pool” met meerdere bedrijven. Gedurende het halfjaar worden er een zestal 
bijeenkomsten met bedrijven en studenten georganiseerd om concreet 
met het onderwerp aan de slag te gaan. In deze omgeving worden er 
onder begeleiding van een expert kennis, ervaringen en resultaten gedeeld. 
Voordeel hierbij is dat u niet enkel meer inzicht krijgt omtrent een vraagstuk 
in uw onderneming, maar uw personeel ook kennis opdoet omtrent de 
vraagstukken die door overige deelnemende partijen worden ingebracht. 
De uitvoering zal worden verzorgd door de HZ University of Applied Sciences 
in samenwerking met NV Economische Impuls Zeeland.

WAT DOEN WE?
In de TIP Community worden stagiaires en afstudeerders gekoppeld aan 
logistieke MKB-bedrijven. Vier dagen per week zal een HBO student bij 
uw bedrijf onderzoek doen en begeleid worden door (liefst) een young 
professional uit uw organisatie. Eén dag per week komen de studenten uit de 
community naar school om te werken aan hun onderzoek. Daarnaast worden 
om de paar weken masterclasses georganiseerd over een gezamenlijk 
thema. Hier nemen bedrijven en studenten uit de community aan deel.

Dare2Share ondersteunt ondernemers bij het opstarten van het 
innovatieproces voor een concrete verbetering die zij binnen 
hun eigen bedrijf willen realiseren. Dare2Share organiseert 
regelmatig praktische kennissessies voor bedrijven.  We hebben o.a. 
bijeenkomsten georganiseerd over:

De zin en onzin van waterstof
Kennissessie met diverse sprekers over de voors- en tegens van  
waterstof. 

e-CMR programma
Bedoeld voor verladers en wegtransporteurs die de impact van de 
implementatie van de e-CMR in hun onderneming willen   
verkennen.

De battle for talent wordt steeds heviger. In alle sectoren, 
maar zeker in de logistiek. MKB’ers in de logistiek hebben 
niet alleen moeite met het aantrekken van talent, maar ook 
met het behouden. Dare2Share met zijn TIP Community moet 
daar verandering in brengen, door talenten uit het MKB te 
laten sparren met talenten uit andere bedrijven. Ook in het 
onderwijs zit veel kennis en goede ideeën voor verbeteringen 
en innovaties. Wij brengen al deze talenten samen in de 
Dare2Share Talent Innovation Pool. Wilt u gebruik maken van 
deze talenten en wilt u ook uw talenten delen? Sluit u dan aan 
bij de TIP Community van Dare2Share!
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CONTACTGEGEVENS

Zeeland Connect 
Edisonweg 37 D1 
4382 NV Vlissingen

info@zeeland-connect.nl

Niek Brinkhuis | Impuls Zeeland 
niekbrinkhuis@impulszeeland.nl
06-30671827

Maurice Kriatkow | HZ University 
maurice.kriatkow@hz.nl 
06-41505540

Tweedejaars meewerkstage: 

• Ervaar de meerwaarde van een hbo-student voor uw bedrijf 
• Aantrekken van tijdelijk extra capaciteit voor uw operatie 
• Versterken bedrijfsimago onder onze studenten 
• Zaaien voor nieuwe medewerkers voor uw bedrijf in de toekomst 
• Benutten van nieuwe en parate hoogwaardige kennis 
• Ondersteuning van het lectoraat Supply Chain Innovation 

Inzet bedrijf: 
• Het bieden van een veilige werkplek voor de student gedurende de 

looptijd van de stage 
• Minimaal 40 uur begeleiding van de student voor het inwerken en 

coachen op de werkvloer 

Looptijd: 
• De looptijd van de stage is 20 weken 
• De aanvang van de stage begint in de eerste week van september of 

februari 

Kosten deelname: 
• Gemiddelde stagevergoeding student (€ 750,- voor 5 mnd)

Derdejaars stage: 

• Ervaar de meerwaarde van een hbo-student voor uw bedrijf 
• Aantrekken van tijdelijk extra capaciteit voor uw operatie 
• Versterken bedrijfsimago onder onze studenten 
• Zaaien voor nieuwe medewerkers voor uw bedrijf in de toekomst 
• Benutten van nieuwe en parate hoogwaardige kennis 
• Pak concrete bedrijfsvraagstukken samen met de student op die nu 

op de plank blijven liggen 
• Ontdek nieuwe kansen en onderzoek nieuwe toepassing voor uw 

bedrijf 
• Mogelijkheid tot deelname aan Talent Innovation Pool (learning 

community) 
• Ondersteuning van het lectoraat Supply Chain Innovation 

Inzet bedrijf: 
• Het bieden van een veilige werkplek voor de student gedurende de 

looptijd van de stage 
• Minimaal 40 uur begeleiding van de student voor het inwerken en 

coachen op de werkvloer 

Looptijd: 
• De looptijd van de stage is 20 weken 
• De aanvang van de stage begint in de eerste week van september of 

februari 

Kosten deelname: 
• Gemiddelde stagevergoeding student (€ 1.250,- voor 5 mnd) 
 

Vierdejaars stage (deelname TIP) 

• Ervaar de meerwaarde van een hbo-student voor uw bedrijf 
• Oogsten van een nieuwe medewerker voor uw bedrijf 
• Benut nieuwe en parate kennis voor vernieuwingsvraagstukken voor 

uw bedrijf 
• Onderzoeken van complexe thema’s binnen uw bedrijf 
• Ontwikkeling van vernieuwende en onderbouwde businessconcepten 

voor het bedrijf 
• Deelname aan Talent Innovation Pool (learning community) 
• Ondersteuning van het lectoraat Supply Chain Innovation 

Inzet bedrijf: 
• Het bieden van een veilige werkplek voor de student gedurende de 

looptijd van de stage 
• Minimaal 40 uur begeleiding van de student voor het inwerken en 

coachen op de werkvloer 
• Deelname aan Talent Innovation Pool (Masterclass sessie 6x) 

Looptijd: 
• De looptijd van de stage is 20 weken 
• De aanvang van de stage begint in de eerste week van september of 

februari 

Kosten deelname: 
• Gemiddelde stagevergoeding student (€ 2.000,- voor 5 mnd) 

IN SAMENWERKING MET:

ONLINE

www.zeeland-connect.nl

www.linkedin.com/company/zeeland-connect

Ook aan de slag met dare2share? Neem contact op met:

VOORDELEN VOOR UW BEDRIJF
• Mogelijke instroom van nieuw talent en vergroot betrokkenheid van 

huidig talent voor het bedrijf
• Een frisse blik van een stagiair op de organisatie
• De mogelijkheid om eens bij andere bedrijven de gang van zaken te 

bekijken
• Vergroot het netwerk met zowel studenten als andere bedrijven
• Nieuwe inzichten door verschillende masterclasses en workshops
• Leren van meerdere studenten en professionals uit andere bedrijven
• Verrijking van het stageonderzoek van de student


