Talent Innovatie Pool (TIP)
Studenten en young professionals leren samen, zetten zich in voor een
ketenoverstĳgende samenwerking en zorgen zo voor een innovatieversnelling in het bedrĳfsleven.
Hoe maak je jouw bedrijf aantrekkelijk voor de nieuwe generatie? Hoe
behoud je young professionals in de huidige ‘battle for talent’? Het
antwoord daarop is door te innoveren, samen te werken en successen te
delen. Dat vraagt om anders denken én handelen. Daarom is de Young
Professionals Community TIP opgezet.

Y OU N G PR OF ESSIONA LS
Het idee van deze community is dat jonge
professionals van verschillende bedrijven en
studenten uit verschillende studierichtingen
samenkomen om ervaringen uit te wisselen en
van elkaar te leren. Doordat zij 10 dagdelen,
verspreid over 20 weken, samenkomen,
ontstaat
een
community
waarin
zij
samenwerken aan innovatie. De student ervaart
zijn stage als een contextrijke omgeving, de
young professional leert om te gaan met
weerstand en krijgt innovatievaardigheden die
hij/zij kan toepassen in het eigen bedrijf, en
samen werken ze aan onderzoeksvraagstukken.

DI GI TA LISER ING EN
A U T OM ATISER ING
Naast het arbeidsvraagstuk leent TIP zich voor
nog een ander urgent doel; het innovatiever
maken van het MKB. Als we het hebben over
trends staat digitalisering met stip op één. De
nieuwe manager is geboren in een online
tijdperk. Toch heeft nog niet eens de helft van
alle bedrijven een strategie voor een digitale
businesscase. De systemen, KPI’s, interne
processen, recruitment en promotie zijn
allemaal gebaseerd op oude, niet-digitale
businessmodellen. Met deze informatie heeft
KennisDC Zuid-Holland de samenwerking opgezocht met verschillende brancheorganisaties
en heeft per branche een specifieke
TIP-community opgezet (online en offline). De
procesbegeleiding van de studenten en young
professionals is opgezet vanuit Focus for
Solutions en voor de inhoud zijn de IT Campus
Rotterdam en RDM Centre of Expertise
partners.
Kijk voor meer informatie op:
rdmcoe.nl/projecten/tip
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