
  
 
Implementatie van datastromen Kresco 
 
Wie zijn wij?  
Heusden Young Talent is hét innovatie platform van de gemeente Heusden, waarbij we in 
een groot multidisciplinair team samenwerken. Het team bestaat uit zowel studenten als 
directeuren, eigenaren en professionals van aangesloten Heusdense bedrijven. Deze 
bedrijven en organisaties zijn lokale familiebedrijven tot multinationals, bankwezen en de 
gemeente Heusden zelf!   
Deze opdracht zal uitgevoerd worden bij Kresco, een van de aangesloten bedrijven bij 
Heusden Young Talent. Kresco is een IT-bedrijf dat adviseert, levert en het beheer van 
maatwerk IT-oplossingen. Daarnaast richten zij zich op data-gedreven innovaties.  
 
Wat is de opdracht?  
Deze opdracht staat in het teken van de technische implementatie van een sensor. Naar 
aanleiding van een vorig onderzoek is er een sensor gekozen die omgevingsfactoren ten 
behoeve van VPT Versteeg (bedrijf voor gevelbekleding) kan meten. Door een 
wetswijziging heeft VPT een verplichting om bepaalde garanties na te komen. Hiervoor is 
het nodig om inzichtelijk te maken wat voor luchtomstandigheden er rondom het 
gebouw zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat hiervoor een sensor geïnstalleerd moet 
worden om zo het garantieproces inzichtelijker te maken.  
 
Deze sensor ga jij implementeren binnen het technische HYT framework en IoT-
landschap. Je gaat dus onderzoeken wat de optimale manier is om dit te implementeren.  
Daarnaast ga je dit proces rondom de sensor automatiseren door middel van de inzet van 
innovatieve IoT-componenten (Lorawan, Microsoft Azure, database API’s en 
sensormodules) in een Multi organisatie.  
Het resultaat is uiteindelijk de implementatie van de sensor/datastroom waarmee de 
validatie van de garantie gedaan kan worden.  
 
Naast het werken aan deze specifieke opdracht wordt je deelgenoot van het Heusden 
Young Talent team en krijg je de kans om binnen te kijken bij alle deelnemende 
organisaties, je netwerk te vergroten en om mee te bouwen aan deze groeiende 
organisatie voor en door studenten. 
 
Wat vragen we van jou?  
In de komende stageperiode van februari 2022 tot juni 2022 zoeken wij enthousiaste 
derdejaarsstudenten of afstudeerders die het gedachtegoed van HYT door willen 
ontwikkelen en deel uit wil maken van het Heusden Young Talent team. Jij volgt de 
opleiding Technische Bedrijfskunde, Technische informatica of een andere relevante 
opleiding op HBO- niveau. Jij bent onderzoekend, technisch onderlegd en hebt inzicht in 
IT en technische landschappen. Verder ben jij een teamplayer, werkt resultaatgericht en 
zelfstandig. 
 
 
 



Daarnaast vind je persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. Je gaat professioneel om met 
je werk en de verantwoordelijkheden die je krijgt. Goed ben je in het genereren van 
ideeën, nog beter ben je in het realiseren van deze.   
  
Wat bieden we jou?  

• Werken in een jonge, snelgroeiende en dynamische onderneming; 
• Informele en open cultuur;   
• Een leuke stagevergoeding;   
• Uitdagende projecten met de nieuwste technologieën;   
• Flexibiliteit;   
• Een interdisciplinair team van zowel studenten als ondernemers! 

Ben je klaar om deze uitdaging aan te gaan of heb je vragen? Neem contact met ons op 
via:   
Esmee Frieser en Nikki de Groot 
info@heusdenyoungtalent.nl 

 

 

 

 


