
Het werven van starters







Arbeidsmarkt demografie

1. Grotere schaarste van jong talent op de arbeidsmarkt

• Met weinig substantiële migratie is de consequentie dat we 

een oudere en krimpende populatie worden

2. Twee dominante generaties op de werkvloer de komende 

decennia.

• 50+

• Millennials







Wie zijn de millennials?

7

https://www.youtube.com/watch?v=hER0Qp6QJNU






Ik heb het wel te doen met deze generatie

• Kopen of huren van een huis

• Burn-out ratio

• FOMO

• Altijd aan (likes, Whatsapp, ..)

• Fake news

• Macht van influencers. Alles moet mooi zijn

• Het moet snel en mobiel

• Veel wantrouwen tegenover politiek, banken, instanties

• Milieu

• Inclusiviteit





Heel veel fabeltjes

• Starters willen helemaal niet werken bij start-ups, maar gewoon 

bij grote corporates

• Onderwijs en zorg zijn populair

• Vaste baan wordt geprefereerd

• Starters willen nog steeds partner worden op de Zuid-As

• Jobhoppen is van alle generaties. Het is een kenmerk van 

starters

• Werksfeer is heel belangrijk

• Starters zoeken ook gewoon via Indeed.nl naar een baan



Waarom zijn we hier?

❑Doelgroep beter begrijpen

❑Doelgroep beter vinden, bereiken, werven

❑Doelgroep (ver)binden

❑…



• Via algoritmes, waar zij zijn!

• Echt kennismaken

• Het échte, eerlijke verhaal

• Snel antwoord (dialoog!)

• Gevonden en geïnformeerd 

worden (in hun taal ;-)

• Cultuur proeven (events/ 

stages!!!)

• Via social media

• Snel en eenvoudig solliciteren

Hoe benader je deze 

doelgroep?
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Oriëntatie- en baanvindkanalen
HBO+ starters



MBO-starters:

• MBO-starters boven alles zoeken ze naar 

een betalende job, minder kritisch

• Hele jonge doelgroep 

• Willen weten wat er van hen verwacht 

wordt

• Liefst in beeld ipv tekst

• Blijf praktisch, geen theorie

• Niet teveel informatie tegelijkertijd 

• Persoonlijke interesse vanuit werkgever

• Eerlijke en authentieke communicatie

• Maak informatie interactief en leuk 

Duidelijkheid, FUN, gemak



• MBO-starters weten niet altijd de weg naar 

werkgevers (hebben soms wat hulp nodig)

• Minder actief, blijven graag waar ze al zijn 

(stages, bol/bbl)

• Referral werkt: met bonussysteem!

• Vindbaar via hun opleidingsinstituten 

• Open dagen, lokaal werven, ouders 

meenemen in proces 

• Social media

• Er liggen nog veel kansen om deze 

doelgroep beter te benaderen, interesseren 

en activeren….

MBO-Starters



Top 10 belangrijkste afhaakfactoren
MBO

15%

17%

17%

23%

25%

26%

27%

31%

36%

37%

14%

19%

17%

20%

27%

14%

27%

34%

41%

43%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Recruiter/bedrijf houdt zich niet aan zijn afspraken

Geen match met leidinggevende

Geen goed imago/reputatie

(Te) veeleisend

Geen goede eerste indruk

Kan niets nieuws leren

Inhoudelijk niet interessant

Geen goed gevoel bij de werksfeer/bedrijfscultuur

Salaris/ uurtarief (minder dan marktconform)

Lange reistijd

NBB

Starters



Oriëntatie- en baanvindkanalen

MBO starters



Binden van deze doelgroep

• Luisteren: hoor ze!

• Ondersteuning: help ze!

• Duidelijkheid: wat moet/mag ik doen?

• Dialoog

• Zet ze in op hun kracht (jobcrafting)

• Continue feedback (beide kanten)

• Maak zaken bespreekbaar 21



Retentie is het nieuwe werven

• Creer betrokkenheid (goede EVP)

• Helder en benaderbaar leiderschap

• Kijk niet alleen naar salaris

• Verlies je huidige personeel juist niet uit het oog!

• Bepaal de risico’s

• Ken de markt





Learnings (eigen en vanuit de markt)

• Directe inzet van coaching

• Reistijd en werktijd

• Hoe hoog kan de belasting zijn (werk/privé)

• Verloop (maar dat was altijd zo)

• Impact en afleiding van de mobiele telefoon

• Impact van leiderschap

• Heldere kaders en duidelijkheid

• Andere definitie van flexibliteit (9-5)

• Leren in de tijd van de baas



Hulp van experts


