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Schaars toptalent in de nieuwe energie 

Wij zijn er voor starters en young professionals die 
willen groeien. Voor organisaties die met enthousiast 
toptalent willen werken en geloven in de kracht 
van persoonlijke ontwikkeling. Samen geven we de 
energietransitie in Noord-Nederland vorm.

Met het traineeship werken deelnemers vier dagen per 
week aan een energietransitie gerelateerde opdracht 
bij jouw of een ander deelnemend bedrijf. Daarnaast 
werken de trainees een dag per week samen aan 
hun persoonlijke groei en inhoudelijke kennis van de 
energietransitie op de traineedag.

New Energy Business School verzorgt een intensief 
Hard Skill Programma waarin iedere trainee zich met 
recht specialist in de energietransitie kan noemen. 
Gecombineerd met een Soft Skills Programma dat 
begeleid wordt vanuit VONK, ontwikkelt iedere trainee 
zich tot een complete energieprofessional.  

Twee specialisaties in het traineeship 
programma
Het traineeship programma richt zich op twee type 
profielen: 

Energy Transition Business & Innovation Programme
Toptalent met een achtergrond in business, innovatie 
en communicatie. Minimaal HBO/ WO opgeleid en 
sterke affiniteit met de energietransitie. Tijdens het 
traineeship wordt de trainee in de breedte opgeleid in 
de energietransitie. 

Energy Transition Specialist Programme
Toptalent met een achtergrond in de energietransitie. 
Aantoonbaar door opleiding of het Energy Academy 
Certifcate. Minimaal HBO/ WO opgeleid en sterke 
affiniteit met de energietransitie. Tijdens het 
traineeship wordt de trainee verder gespecialiseerd in 
de energietransitie.

Werkgeverschap
Aangepast aan de wensen van jouw bedrijf.

Multicompany Traineeship
De trainee is in dienst bij VONK en werkt 3 x 8 maanden 
bij een andere deelnemend bedrijf. Jij krijgt dus in twee 
jaar tijd drie trainees over de vloer die jouw bedrijf leren 
kennen. 

Dedicated Traineeship 
De trainee committeert zich aan jouw organisatie en 
krijgt twee jaar de tijd om een opdracht uit te voeren of 
in een complexe baan te groeien. De trainee kan bij jou 
of desgewenst bij VONK in dienst treden. 

https://www.nebs.nl/?utm_source=online&utm_medium=onepager&utm_campaign=new-energy-traineeship
https://vonktraineeship.nl/
https://newenergyacademy.org/programme/energy-academy-certificate/
https://newenergyacademy.org/programme/energy-academy-certificate/


Soft Skills Programma
Persoonlijke coach · Werkcoach · Trainee Buddy

Leerlijn Persoonlijk Leiderschap 
a. Grip op je werkomgeving
b. Jouw persoonlijkheidstype met 16 personalities
c. Prioriteren en timemanagement
d. Emotionele intelligentie
e. Drijfveren en autonome motivatie

Leerlijn Professionele Vaardigheden
a. Projectmanagement fundamentals      
 (projectmanagement #1)
b. Projectmanagement in de praktijk      
 (projectmanagement #2)
c. Rolbepaling                                                 
 (adviesvaardigheden #1)
d. De grenzen van je kunnen                     
 (adviesvaardigheden #2)
e. Evalueren & Feedback                           

Leerlijn Samenwerken
a. Effectief communiceren (met acteur)
b. Conflicthantering met relatiebehoud
c. Teamrollen, jij en je team
d. Schoon Luisteren
e. Beïnvloeden en overtuigen

Hard Skills Programma
Om de huidige en toekomstige energiesystemen, 
en diens vereisten te kunnen begrijpen, is grondige 
kennis van wetenschappelijke en technische principes 
noodzakelijk. Dit stelt de trainee in staat om de 
karakteristieken van de verschillende technologieën 
en hun functie binnen huidige energiesystemen 
te begrijpen. Daarnaast is inzicht in zaken als 
economisch principes, beleid- en regelgeving en 
internationale betrekkingen nodig om de context 
te kunnen zien waarin technologische ontwikkeling 
wordt mogelijk gemaakt en beïnvloed. Daarom focust 
dit traineeship op een interdisciplinaire aanpak en 
plaatst het de energietransitie in de context van het 
energiesysteem in zijn volledigheid.

De trainee neemt deel aan diverse, zowel 
theoretische als praktische, leerervaringen zoals:
• Online en offline lezingen
• E-learning
• Evenementen en excursies
• Casus werk en serious gaming 
 
Hierin wordt de energietransitie verkend via diverse 
onderwerpen waaronder:
• Klimaatverandering en duurzaamheid
• Energiemarkten en financiering 
• Gas, LNG en CCUS
• Systeemintegratie
• Biobrandstof
• Waterstof en waterstofdragers
• Eindgebruik (Industrie, mobiliteit, bebouwde 

omgeving)
 
Na het programma doorlopen te hebben heeft de 
trainee inzicht in onder andere:
• Hoe de maatschappij energie produceert en 

gebruikt.
• De consequenties van energieproductie en 

-gebruik voor mens, milieu en economie.
• Welke strategieën potentie hebben om het 

huidige energiesysteem te verduurzamen.
• De nieuwste ontwikkelingen met relatie tot de 

energietransitie met praktische voorbeelden van 
publieke en private initiatieven.

Tijdsinvestering: 180 uur

Tijdsinvestering: 240 uur



Onderdeel van New Energy Coalition 
Het traineeship maakt onderdeel uit van het netwerk 
van de coalitie, daarmee versterken we gezamenlijk het 
Human Capital en het concurrentievermogen van Noord-
Nederland in de energietransitie.
 
Hard Skills Programma van wereld niveau
Dit programma van het traineeship wordt verzorgd 
door New Energy Business School en stoelt op 20 jaar 
ervaring in energie onderwijs.

 

Persoonlijke groei en leiderschap
VONK zorgt er voor dat er binnen het programma veel 
aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. De trainee 
krijgen daarom een coach aangewezen voor begeleiding 
en persoonlijke groei als professional en leider.

Aangeboden tegen kostprijs
Het programma 2022-2024 wordt aangeboden 
tegen kostprijs en mede met behulp van subsidies 
ontwikkeld. Daardoor betaal je als werkgever enkel de 
daadwerkelijke kosten van het programma en zit je niet 
vast aan dure detachering of werving en selectiekosten. 

Unieke aspecten van dit Traineeship
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