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Zo wordt ‘t mkb 
‘magnetisch’ voor 
medewerkers

ONDERWIJS -- ONDERWIJS

Hoe maak je bedrijven beter én houd je mensen met kennis in de regio? 
Wimm bedacht hiervoor een paar oplossingen. Dat vraagt wel iets van 
bedrijven. Namelijk lef om uit hun comfortzone te komen. En wie niet kan 
delen, kan ook niet vermenigvuldigen…

TEKST  |  PARTNERS IN TEKST        FOTOGRAFIE  |  CAROLIEN ABBINK

“Als studenten in Overijssel horen dat je 

bij ASML gave dingen kunt doen, gaan 

ze daarnaartoe, naar datgene wat ze 

kennen. Terwijl hier om de hoek op gebied 

van hightech en innovatie gigantisch 

veel gebeurt.” Dat zegt Manon Smellink, 

manager bij Wimm. Wimm wil daarom 

onder meer het Overijsselse mkb meer 

zichtbaar maken bij studenten en daarnaast 

bedrijven helpen mee te veranderen met 

de nieuwe tijd. Hoe? Via een stagehub, een 

traineeship én een opleidingsprogramma 

voor bestaande werknemers. 

‘Huppelende’ kennis 

Hoe het werkt? “Het traineeship laat pas 

afgestudeerden in anderhalf jaar tijd 

werken en leren, gericht op persoonlijke 

ontwikkeling en samen met andere 

trainees. Bij de stagehubs wisselen 

studenten uit verschillende bedrijven 

ervaring uit en werken ze eens per twee 

weken ook samen aan een opdracht.” 

Gevolg? Dankzij beide trajecten ontstaat 

kennisgroei bij zowel de studenten en 

trainees als bij de bedrijven.

Bijscholen van engineer tot directeur

Een opleidingsprogramma voor bestaande 

werknemers én hun directeuren moet 

bedrijven daarnaast helpen bij de tijd 

te blijven. Want klanten en hun vragen 

veranderen ‘ineens’. Of leveranciers 

veranderen hun aanbod. Maar mensen 

die al jaren werken, veranderen vaak 

niet mee. Daarom biedt Wimm via het 

opleidingsprogramma ‘Vanzelfsprekend 

samenwerken’ allerlei trainingen, intervisie 

en een-op-eenbegeleiding. 

Delen wordt vermenigvuldigen

Medewerkers volgen bijvoorbeeld een 

cursus communiceren. Met daarin: hoe kom 

ik over, hoe interpreteer ik gedrag van een 

ander en hoe krijg ik ideeën over de bühne? 

Technische mensen, niet-technische 

‘Het traineeship laat pas afgestudeerden 
in anderhalf jaar tijd werken en leren, 

samen met andere trainees’ 

groepen samenstellen kijken we welke 

mensen en bedrijven bij elkaar passen. 

Zodat ze echt iets kunnen met elkaars 

kennis”, voegt Smellink toe. Wat haar 

betreft stuurt elk bedrijf zijn studenten en 

medewerkers dan ook naar Wimm. “We 

draaien zonder winstoogmerk. Bedrijven 

doen dus slechts tegen kostprijs mee.” 

Met dank aan initiatiefnemers Wadinko, 

onderdelenleverancier Hemmink en 

gebouwtechnisch specialist Unica. 

Kies uw kennis/hulp

Voor wie Welke kennis/hulp Hoe lang

Bedrijven die zoeken naar pas 
afgestudeerde hbo/wo’ers

Traineeships waarbij  
trainee werkt en leert

Anderhalf jaar

Bedrijven met hbo/wo-stagiairs 
in 2e studiejaar of hoger

Oriëntatieprogramma  
met stagehub voor 

Halve dag per  
twee weken

Werknemers & directeuren die 
zich meer willen ontwikkelen

Trainingen, intervisie en  
een-op-eenbegeleiding

Eén jaar anderhalf 
uur per week

mensen en directeuren uit verschillende 

bedrijven zitten daarbij in dezelfde groep. 

“Zo delen ze ervaringen uit verschillende 

werkomgevingen en wordt hun netwerk 

groter. En hierdoor weten bedrijven elkaar 

weer makkelijker te vinden.” 

Leren van opleiding én elkaar 

Steeds vaker dragen ondernemingen 

collega-bedrijven aan om samen een 

opleidingsgroep te vormen. “En als we zelf 


