PERSBERICHT
17 februari 2017 - “Best Practice” winnaars van de 10e editie van de verkiezing van “Het Beste
Traineeship Benelux 2016/2017” bekend

DeHeer Consultancy organiseert in samenwerking met Become A Trainee de verkiezing van het
“Beste Traineeship Benelux 2016/2017”. Traineeships uit alle sectoren kunnen deelnemen aan deze
wedstrijd. In de eerste ronde dienen trainees een online vragenlijst in te vullen. Via een benchmark
analyse worden de beste traineeships geselecteerd en deze ontvangen het Keurmerk 2016/2017.
Tevens ontvangen alle deelnemende partijen een benchmark rapport waarin een analyse wordt
gemaakt van hun traineeship t.o.v. de totale populatie.
Tijdens de halve finale van de 10e editie van de verkiezing van “Het Beste Traineeship Benelux
2016/2017”, wat op 17 februari 2017 plaatsvond op het Landgoed Luchtenberg in Ulvenhout,
streden 6 partijen om de “Best Practice” nominaties. De overgebleven kandidaten werden
ondervraagd door de vakjury die dieper kijkt naar waar de verschillende traineeships in uitblinken.
De vakjury beoordeelt deze traineeships op: Personal Branding, Balanced Projects, Performance
Appraisal, Training & Development en Return on Investment. Voor ieder criterium wordt een “Best
Practice” winnaar gekozen.
Randstad werd "Best Practice" winnaar in de categorieën Performance Appraisal en Training &
Development, Delta Lloyd in de categorie Personal Branding, Disgover in de categorie Balanced
Projects en Mainfreight in de categorie Return on Investment.
Claudette Rensen, Senior Talent Manager bij KPN werd verkozen tot “Best Traineeship Programme
Manager”.
In de finale ronde nemen deze “Best Practice” winnaars het tegen elkaar op in een elevator pitch.
Daar wordt een finale winnaar uit gekozen die zich een jaar lang Het Beste Traineeship Benelux mag
noemen.
Over de Verkiezing van Het Beste Traineeship Benelux
De verkiezing wordt sinds 2006 georganiseerd met als doel om traineeships te vinden die inhoudelijk
een zo interessant mogelijk programma aanbieden voor jonge high potentials.
Organisator Ilse de Heer (DeHeer Consultancy) heeft in 2012 Become A Trainee als inhoudelijke partij
betrokken bij de verkiezing. Het is voor Ilse de Heer en Become A Trainee belangrijk om de bedrijven
te helpen die, ondanks de crisistijd, investeren in de kwaliteit van hun traineeship. Alle deelnemende
organisaties krijgen door middel van een gepersonaliseerd benchmarkrapport inzicht in hun sterkeen verbeter-punten.
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