Jonge professionals gezocht (stage of afstuderen)
UN Sustainable Development Goal: 13
Innovatie en multifunctionaliteit voor duurzame ontwikkeling
De opgave
De WaardenMakers doen doorlopend onderzoek naar de vraag hoe te innoveren bij grote complexe,
maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatverandering en de energietransitie. De complexiteit van
deze vraagstukken vraagt om innovatie op allerlei gebied. Dit gaat niet alleen over de technologie, maar
ook over nieuwe organisatievormen, slimme financiering en andere vormen van participatie.
Onderzoek bij de provincie liet zien dat multifunctionaliteit, oftewel het maken van combinaties, als een
sluier over innovatie heen hangt. Het gaat om het structureel combineren van zaken tot iets nieuws,
bijvoorbeeld een nieuwe samenwerking of een nieuw product. Multifunctionaliteit is hier een middel
om tot innovatie te komen. De WaardenMakers doen op dit moment onderzoek naar de volgende vraag:
Hoe is meervoudig innoveren in te zetten ten gunste van maatschappelijke opgaven, zodanig dat we
allemaal winnen? Inspiratie rondom multifunctionaliteit en innovatie vind je bijvoorbeeld via deze link:
https://atosborne.nl/wp-content/uploads/2020/06/Reinventing-Multifunctionality-2020.-Jurgen-vdHeijden-Denise-de-Blok.-online-version..pdf
Help jij ons verder?
Wat vragen we?
• Je hebt interesse in innoveren en je wil je hiermee bezighouden in de vorm van een meewerkstage of
afstudeeronderzoek.
• Innoveren is niet thema-gebonden. Het raakt aan alles wat wij doen. Je ontwikkelt een structuur voor
innoveren waarmee onze andere themagroepen aan de slag kunnen. Je ontwikkelt een breder
perspectief en ervaart hoe andere partijen tegen innoveren aankijken. Je kunt denken aan veel
verschillende partijen zoals scholen of Rijkswaterstaat.
• Je volgt een studie waar innovatie een onderdeel van uitmaakt.
• Je vindt het leuk om mensen te interviewen, te analyseren en mogelijk te adviseren.
• Je schrikt niet terug voor het maken van scherpe analyses.
• Je werkt binnen een interdisciplinair team aan een opgave die bij jou en je studie past.
Wat bieden we?
• Praktijkervaring opdoen op een gelijkwaardige basis.
• Met je eigen interesse wordt altijd meegedacht.
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• Werken aan een uitdagende en betekenisvolle opdracht.
• Samenwerken met de professionals uit ons netwerk.
• Ontmoeten van studenten uit allerlei studierichtingen.
• Werken op een bruisende plek in ’s-Hertogenbosch, op loopafstand van het station: de Mengfabriek op
de Tramkade, waar we met veel ondernemers bouwen aan een circulaire hub (zodra de situatie het
weer toelaat natuurlijk).
• Je ontvangt een stagevergoeding van € 350,- bruto per maand van de provincie Noord-Brabant.
Organisatie
De WaardenMakers is een broedplaats voor maatschappelijke initiatieven, gelieerd aan de provincie
Noord-Brabant. We houden ons bezig met urgente vraagstukken en leveren zo een bijdrage aan een
aantal van de Sustainable Development Goals. Van de circulaire economie tot de energietransitie, van
behoud van erfgoed tot de kwaliteit van onze omgeving. We werken samen met het onderwijs,
overheden, ondernemers en organisaties. We geloven in kennisdeling en de kracht van jonge
professionals. Wij vinden het belangrijk dat jouw inbreng gehoord wordt en werken als gelijken met je
samen. Bij elk initiatief is de inzet van jonge professionals essentieel. Young professionals brengen
nieuwe inzichten in, stellen de juiste vragen en zijn degene die de problemen zullen oplossen.
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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