Jonge professionals gezocht (stage of afstuderen)
Innoveren als sleutel voor duurzame ontwikkeling
Opdracht
1) Als nieuwigheid invoeren, 2) Nieuw instellen, 3) Nieuwigheden invoeren, 4) Nieuwigheid
invoeren, 5) Vernieuwen. Dit zijn vijf omschrijvingen van het woord innoveren. Innoveren
wordt alom erkend als de sleutel voor het vinden van een vaccin tegen het Coronavirus of
alternatieven voor fossiele brandstoffen. Het gaat om technologische vernieuwingen als
antwoord op de huidige problemen.
De WaardenMakers doen onderzoek naar hoe te innoveren bij grote complexe,
maatschappelijke uitdagingen als de klimaatverandering en de energietransitie. Wat wij
verstaan onder innoveren, en dan niet alleen technologie? Bijvoorbeeld nieuwe
organisatievormen, met als voorbeeld een klimaatschap in plaats van een waterschap.
Slimme financieringsvormen om de overstap van aardgas naar waterstof te maken. En
nieuwe vormen van participatie om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Recent zijn
we gestart met ‘op de koffie innovatie gesprekken’ bij overheden. Onder meer met vragen
als: wat verstaan zij onder innoveren? Wat zijn hun successen? De komende tijd willen we
dit uitbouwen naar het bedrijfsleven en de samenleving. En we komen met praktische
voorstellen over hoe te innoveren (of innoveren het beste te stimuleren) als het gaat over
duurzame ontwikkeling.
Wat vragen we?
Interesse in innoveren, een passie om hier over te willen nadenken en vooral ook de energie
om achter je laptop vandaan te kruipen. We vragen je op pad te gaan, locaties te bezoeken,
mensen te interviewen en ‘met beide voeten op de grond’ te analyseren en mogelijk te
adviseren. Wij kiezen bij het uitwerken van vraagstukken altijd voor een integrale
benadering. Dat betekent het inbrengen van kennis uit diverse vakgebieden.

Jij hebt een studie waar innovatie een onderdeel van uitmaakt en je schrikt niet terug voor
het maken van scherpe analyses. Je werkt aan een eigen opgave die hoort bij een thema. Je
werkt mee in een interdisciplinair team. Samen maken we binnen de teams een
(individuele) opgave die bij jou en je studie past.
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Wat bieden we?
We bieden voor jonge professionals een uitdagende betekenisvolle opdracht. Bij De
WaardenMakers doe je op een gelijkwaardige basis echte praktijkervaring op. We bieden je
daarom een uitdagende omgeving, waarbij professionals vanuit ons netwerk en jij als jonge
professional intensief samenwerken. Je ontvangt een stagevergoeding van € 350 bruto per
maand van de provincie Noord-Brabant en werkt in onze locatie op de Tramkade in
’s-Hertogenbosch op loopafstand van het NS-station.
Organisatie
De WaardenMakers zijn een platformorganisatie, gelieerd aan de provincie Noord-Brabant.
Als broedplaats voor maatschappelijke uitdagingen voegen we waarden toe aan initiatieven
en dragen we bij aan nieuwe waarden over hoe we omgaan met onze omgeving. Met ambitie
broeden, brainen en bouwen we aan slimme oplossingen voor urgente vraagstukken. Van de
circulaire economie tot de energietransitie, van behoud van erfgoed tot de kwaliteit van
onze omgeving. Dat doen we samen met onderwijs, overheden, ondernemers en
organisaties. Omdat we geloven in kennisdeling en in de kracht van jonge professionals en
de samenleving. Alles voor een mooi, toekomstbestendig en duurzaam Brabant. Hiermee
leveren De WaardenMakers een waardevolle bijdrage aan een aantal van de Sustainable
Development Goals. Ons motto: gewoon doen!

Bij elk initiatief is de inzet van jonge professionals en professionals uit de praktijk essentieel.
Omdat wij zo met elkaar nieuwe inzichten ontwikkelen, de juiste vragen stellen en komen
met nieuwe antwoorden. De WaardenMakers zijn een levendige gemeenschap van mensen
uit de praktijk afkomstig uit het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en de
samenleving. Wij werken al meer dan 10 jaar op deze manier aan uiteenlopende
vraagstukken en hebben daarom de nodige ervaring opgebouwd. Met elke keer weer de
uitdaging om daar op voort te bouwen en te komen met concrete, praktische en bruikbare
slimme oplossingen.
De locatie
De WaardenMakers huizen op een bruisende plek: de Mengfabriek op de Tramkade in
’s-Hertogenbosch. In dit industriële erfgoedcomplex bouwen we met de andere ‘bewoners’
aan een circulaire hub. Onze locatie past dus helemaal bij de thema’s en initiatieven waar we
aan werken. En je ontmoet er veel andere studenten die vanuit allerlei studierichtingen
stages, onderzoeken of afstudeeropdrachten doen.
Periode
Continu
Contactpersoon
Martin Bakker, De WaardenMakers, 06 27745180, mbakker@brabant.nl
Nieuwsgierig naar De WaardenMakers? Verken onze website: www.dewaardenmakers.nl. Of
kom een keer langs in de Mengfabriek!
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