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Nieuwe vakmensen vinden moeilijk? Veel bedrijven kregen hiervoor 
onlangs allerlei handvatten. Dat gebeurde tijdens On(der)wijs 
ondernemen: een inspirerende dag van IKT-West Twente die bedrijven, 
onderwijsinstellingen en medewerkers van de toekomst dichter bij 
elkaar bracht. Deze partijen staan ook nu nog klaar om u te helpen.

Aan de slag met 
On(der)wijs 
ondernemen

TEKST  |  PARTNERS IN TEKST        FOTOGRAFIE  |  CAROLIEN ABBINK

“Je hebt niet altijd de tijd en energie om 

met stagiairs of afstudeerders diep in hun 

opdracht te duiken. Ook weet je eisen die 

scholen aan opdrachten stellen vaak niet 

goed.” Dat ondervond Erik Lammers in zijn 

vorige onderneming. Innovatiehub bood 

toen uitkomst. Deze organisatie brengt 

bedrijven in contact met mbo-, hbo- en 

wetenschappelijk talent. Lammers deelde 

zijn ervaringen hiermee graag met de 

aanwezigen van On(der)wijs ondernemen.

 Hup met die hub

“Innovatiehub werkt met een hubmanager 

die bij allerlei onderwijsinstellingen naar 

passende studenten zoekt voor een 

studieopdracht. Vervolgens begeleidt de 

manager ze. Zelf hoefde ik hierdoor alleen 

nog opdrachtinhoudelijk bezig te zijn met 

de scholieren.” Ook zette Innovatiehub 

studenten die elders stage liepen wekelijks 

bij elkaar om zich sámen over opdrachten te 

buigen. Met een mooie kruisbestuiving van 

kennis tot resultaat.

Talent vinden bij de bron

Ook Wimm bood tijdens On(der)wijs 

ondernemen mogelijkheden voor het 

bedrijfsleven. Martin Essink deed namens 

een van de initiatiefnemers, namelijk 

participatiemaatschappij Wadinko, het 

woord. “We faciliteren vooral traineeships 

voor mkb’ers die vanwege hun bescheiden 

omvang normaal niet zo’n traject aangaan. 

De trainees nemen we in dienst en laten we 

rouleren. Dit geeft kleinere organisaties de 

kans dingen op te pakken die anders blijven 

liggen. Neem nou marketingopdrachten; de 

meeste mkb’ers hebben hier geen fulltime 

mensen voor. Een trainee kan dit prima 

oppakken."

Op de traineetrein stappen

Verderop staan verschillende studenten 

die hun ervaringen delen. Ook Wimm-

deelnemers laten hier zien wat een trainee 

ondernemers oplevert. Een van hen vertelt 

zelfs enthousiast hoe hij in dienst kwam bij 

een bedrijf dankzij een Wimm-traineeship. 

Invloed op kinderen

“Als je de bedrijfsvoorlichting op jongeren 

van een jaar of 17 richt, volgen deze jongeren 

vaak al een studie en ben je dus laat.” Dat 

vertelt Sanne Weusthof van Zikke. Ze pleit 

er op deze dag daarom voor dat bedrijven 

hun deuren openzetten voor kinderen van 

de basisschool. “In groep zeven en acht 

hebben kinderen vaak geen duidelijk beeld 

van sectoren. Wil je ze een beeld geven, 

bijvoorbeeld van de techniek? Dan moet je 

dus heel vroeg beginnen.”

Van schoolbank naar bedrijfsbezoek

Weusthof liet daarom via een presentatie 

en bij de stand zien hoe zij als 

onderwijskundige via Zikke bedrijven helpt 

met organiseren van bedrijfsbezoeken 

voor kinderen. “Wij stellen bijvoorbeeld 

een programma op dat goed aansluit 

bij kinderen en lesmethodes. Hierdoor 

krijgen leerkrachten een bedrijfsbezoek dat 

makkelijk past in hun onderwijsprogramma. 

Oftewel: meer kans dat de kinderen 

warm worden voor uw vak en bedrijf. Al 

met al bood de dag volop ideeën om te 

werken aan de toekomst van branches en 

bedrijven”, aldus Weusthof.

‘Wil je kinderen 
een beeld geven? 
Dan moet je heel 
vroeg beginnen’ 

van links naar rechts: Manon Smellink (WIMM), Sandra Junier (Stage nu), 
Erik Lammers (Buhler Group), Bert Otten (ROC), Sanne Weusthof (Zikke)


