HU Innovatietrainee Programma (HIP) voor het MKB
Vindt u innovatie in uw organisatie van groot belang, maar
ontbreekt het aan tijd, aandacht en/of de juiste mensen? Dan
is een HBO-Innovatietrainee van de Hogeschool Utrecht (HU)
voor u de uitkomst!
De opzet van het Programma
De HU wil 15 Innovatietrainees plaatsen, met subsidie van
Regieorgaan SIA. HIP heeft een looptijd van 1,5 jaar startend in
februari 2021 of september 2021. In de afstudeerfase van een
half jaar doet de student van de HU een onderzoek voor u op
een innovatief onderwerp. Na de afstudeerfase komt de trainee
voor 12 maanden in dienst bij uw organisatie, waar die naast
andere werkzaamheden blijft doorwerken aan het onderzoek.
Gedurende het gehele traject wordt de trainee begeleid vanuit
een traineeklasje en is er supervisie op het onderzoek door
lectoren. De trainee ontwikkelt zo (soft)skills die in het
bedrijfsleven van belang zijn, zoals ondernemerschaps-,
innovatie- en managementvaardigheden.
De voordelen op een rijtje
•

U haalt relevante kennis van de HU en van de
Innovatietrainee in huis; dit versterkt het
innovatievermogen van uw organisatie.

•

De stageperiode geeft u de ruimte om te zien of de
student in uw organisatie past. U kunt volgens uw eigen
HRM-beleid kandidaten een aanbod doen voor na de
stageperiode.

•

Uw organisatie bespaart kosten voor het werven van
personeel en heeft het laatste woord bij het aannemen
van de stagiair(e)/trainee.

•

Het praktijkgerichte onderzoek van de
Innovatietrainee is toegesneden op het
vraagstuk in uw organisatie, waardoor de
resultaten van het onderzoek direct bijdragen
aan het innovatievermogen (bijv. nieuwe
producten/diensten, procesinnovatie).

•

U loopt weinig risico. U committeert zich niet bij
voorbaat aan de periode van anderhalf jaar, er is
alleen sprake van een intentie: na de
stageperiode kan worden besloten de student al
dan niet een traineeship aan te bieden.

De kosten voor de MKB-onderneming
De kosten zijn een stagevergoeding voor de student
gedurende de stageperiode (6 maanden). En een
marktconform salaris gedurende de traineeperiode van
een jaar. U heeft het laatste woord bij het aannemen van
de trainee, en kunt een beroep doen op landelijke en/of
regionale regelingen als de MIT-innovatievouchers voor
een eventuele tegemoetkoming in de kosten.
Meer weten?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van HIP of
hoe u zich hieraan kunt verbinden? Stuur dan een e-mail
naar smartsustainablecities@hu.nl

HBO Innovatietrainees helpen
uw organisatie met innoveren!

