
ACADEMY

Vele organisaties hebben te maken met personele uitdagingen daar 

waar het gaat om vergrijzing in de organisaties en het aantrekken 

van jong en vernieuwend personeel. Daarnaast is de stap vanuit 

een studie naar de arbeidsmarkt voor studenten vaak groot. Door 

werkervaring op te doen tijdens de studie, wordt de stap naar de 

arbeidsmarkt een minder grote stap. De Academy biedt mooie 

kansen voor opdrachtgevers om jonge talenten onder begeleiding 

van Meester en Meester kennis te laten maken met het werkveld 

en uit te stromen als professional. 

Bij behoefte aan extra capaciteit zorgen wij via ons brede netwerk 

dat u verbonden wordt met de kandidaten die toegespitst zijn op uw 

wensen. 

Wat bieden wij?

De Meester en Meester Academy is de plek waar talent en kennis 

samen komen. Meester en Meester laat jonge talenten doorgroeien 

naar professionals en specialisten in het juridisch- en veiligheidsdo-

mein. Meester en Meester heeft de ontwikkeling van medewerkers 

als centrale kernwaarde in het bedrijf. Talenten bieden wij scholing 

en werkervaringsplekken bij organisaties, waardoor zij doorgroeien 

tot de adviseurs van de toekomst. Zowel HBO als WO studenten 

bieden wij de mogelijkheid om te werken aan relevante werkervaring. 

Wij werken samen met hogescholen en universiteiten, zoals de Rijks-

universiteit in Groningen en Windesheim. Hierbij richten wij ons op 

jonge talenten die de opleiding rechten of bestuurskunde volgen. Zij 

kunnen dan bijvoorbeeld als junior jurist of junior beleidsmedewerker 

voor uw organisatie ondersteunende of projectmatige werkzaamhe-

den verrichten.

Het doel

Het doel van de Academy is 

dat de student na één jaar 

ontwikkeld is tot een star-

tend of jong professional. 

Het traject bestaat uit twee 

sporen. Het eerste spoor 

betreft de werkervaringsplek 

(8-16 uur per week) en het 

tweede spoor is de per-

soonlijke begeleiding vanuit 

Meester en Meester.

Onze inzet is erop gericht 

om onze klanten maximale 

ondersteuning te bieden 

door ideeën en initiatieven te 

leveren die hen daadwerke-

lijk vooruit helpen.
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