
 

Inceptio 

 

Het initiatief voor de oprichting van een studentenbedrijf is genomen in 2011 door het cluster 

Economie. Doelstelling was en is: het bieden van een stageplaats met extra begeleiding aan 

studenten die er, om reden van een beperking, niet in slagen een reguliere stageplaats te vinden of 

te behouden.  

Inceptio 

Het studentenbedrijf is 5 dagen per week geopend en biedt per dag plaats aan 8 stagiairs van 

Secretariële, Juridische en Commerciële opleidingen, niveau 2 t/m niveau 4. Het studentenbedrijf is 

door stichting ECABO erkend als leerbedrijf. 

De dagelijkse leiding is in handen van twee door Scalda aangestelde parttime bedrijfsleiders die 

tevens de begeleiders van de studenten zijn. De activiteiten zijn verdeeld in 2 categorieën:  

Administratieve ondersteuning en Evenementenorganisatie.  

 

De door acquisitie verworven werkzaamheden worden op de locatie van de opdrachtgever of ten 

kantore van Inceptio. 

In de eerste helft van schooljaar 2014/2015 wil Inceptio een derde categorie bedrijfsactiviteiten aan 

de dienstverlening toevoegen: 

Green Agents. 
 
Binnen Inceptio is het project Green Agents ontwikkeld. Dit  project is een initiatief van de studenten 
van Inceptio in samenwerking met duurzaamheidscoördinator van het Scalda en Emergis. Het project 
Green Agents is er op gericht dat studenten eenvoudig onderzoek gaan verrichten binnen Zeeuwse 
organisaties om besparingen te realiseren door de organisaties bewust te maken van duurzaam 
gebruik  en hergebruik. 

 
De kracht van de Green Agents is dat zij een maatschappelijke doelstelling realiseert op een wijze 
waardoor ook voor derden (opdrachtgevers) voordeel ontstaat. De Green Agent moet binnen haar 
mogelijkheden een expertise met een terugverdieneffect aanbieden. Het terugverdienmodel houdt 
voor een opdrachtgever in dat door besparingseffecten op het gebied van energie en hergebruik van 
materialen de kosten van de dienstverlening door Green Agents gedeeltelijk of geheel wordt 
gecompenseerd. 
 
Tijdens dit project worden de studenten gestimuleerd om bij te dragen aan een duurzame 
omgeving.  Zij doen kennis op over de vele aspecten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) en dragen deze kennis over aan de Zeeuwse organisaties, naar andere 
studenten op Scalda maar ook binnen de eigen leefomgeving.  
 
Onderwijsdoelstellingen: 

 Kwalificeren van jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden 

 Samenwerking tussen (beroeps)onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen 

 Reduceren van voortijdige schooluitval en de hieraan verbonden maatschappelijke kosten en 
rendementsverlies voor Scalda. 
 

Maatschappelijke doelstellingen: 



 Bewustwording duurzaamheid vergroten 

 Draagvlak voor duurzaamheid vergroten bij Zeeuwse organisaties en Zeeuwse jeugd 

 Opleveren van besparingen door verrichten van werkzaamheden binnen het thema 
duurzaamheid 

 
 
Achterliggende doelstelling van het Green Agents concept is het vergroten van bewustwording en 
betrokkenheid van de werkstudenten bij Inceptio en hen te laten ervaren hoe dicht duurzaamheid bij 
hun eigen dagelijkse realiteit staat.  
Waar andere duurzaamheidsprojecten zich veelal richten op milieu, richt dit project zich op de 
bewustwording van duurzaamheid. De bedoeling is dat men duurzaamheid zal omarmen omdat het 
project laat zien dat het ook daadwerkelijk financiële voordelen biedt.  
 
De Green Agents bouwen een online community, een netwerk van Zeeuwse bedrijven die duurzaam 
ondernemen. Zij verzorgen nieuwsbrieven, verspreiden online duurzaamheidsacties van de 
deelnemende organisaties. 
 
Green Agents worden ambassadeurs voor duurzaamheid in al haar facetten.  

 


