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Ambassadeurscase
Als we met meerdere bedrijven
zouden deelnemen aan onderwijsbeurzen,
dan kunnen we de studiekiezers echt helpen.
LEES VERDER

!
Ambassadeurs aan het woord

De connectie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven wordt steeds belangrijker. Op elk onderwijsniveau is
zichtbaar dat er steeds meer praktijkervaring wordt verlangd van studenten. Daarnaast schreeuwen bedrijven
om nieuwe aanwas. De werving begint al bij leerlingen van het voortgezet onderwijs. Want deze groep is bezig
met hun studiekeuze.

Onderwijs- of Studiekeuzebeurs
Hoe bereik je deze doelgroep gericht en effectief? En hoe maak je deze groep enthousiast voor jouw sector,
vakgebied en bedrijf? Meerdere organisaties lopen hier tegenaan, maar sommigen van hen hebben een oplossing
hiervoor: deelname aan een Onderwijs- of Studiekeuzebeurs. Hier komt de toekomstige werknemer twee dagen
lang bij elkaar om te oriënteren op een studie- en beroepskeuze die bij hen past.
Om dit te illustreren, komen in deze casus drie bedrijven en brancheorganisaties aan het woord die in de
onderwijsbeurzen een oplossing zien voor het gat in hun werving. Zij leggen uit waarom zij kiezen voor deelname
aan de beurzen en waarin zij de meerwaarde zien. De drie organisaties zijn:

Harry Sliepen

Technology promotor bij
Vanderlande
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Gaby Ockeloen

Projectleider instroombevordering bij
Het Expertisecentrum Meubel

Petra Kramp en Daniëlle Busser
Team werving & selectie opleiding

verpleegkunde bij Maasstad Ziekenhuis
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Meerdere beurzen in één seizoen

Waarom nemen
bedrijven deel?

Het is natuurlijk mogelijk om in een seizoen deel
te nemen aan meerdere beurzen. Dat doet onder
andere Het Expertisecentrum Meubel. “We zijn in 2019
begonnen met een pilot op Studiekeuzebeurs Midden
in Utrecht. Dat is ons zo goed bevallen dat we de
editie erna ook op Onderwijsbeurs Zuid in Veldhoven
en Onderwijsbeurs Noordoost in Zwolle zijn gaan
exposeren.”, aldus Gaby.

Jaarlijks komen er duizenden leerlingen bij elkaar
op de Onderwijs- en Studiekeuzebeurzen om zich
te oriënteren op hun studiekeuze. Hier krijgen zij een
goed beeld van het regionale en landelijke aanbod
aan opleidingen en wat zij ermee kunnen worden.
Daar willen de geïnterviewde bedrijven graag op
inhaken.
Harry (Vanderlande): “Wat ik zie is dat jongeren zich
steeds meer oriënteren op beroepen en bedrijven.
Daarom is besloten om als bedrijf meer aansluiting
te vinden bij jongeren en opleidingen. Daar hoort
deelname aan de onderwijsbeurzen bij. Zelf heb ik
vier edities meegedraaid en Vanderlande zelf draait
al langer mee. Dit is voor ons een perfect evenement
om jongeren die aan het oriënteren zijn op hun
studiekeuze bekend te maken met Vanderlande en
de opleidingsmogelijkheden. Wij gebruiken de beurs
dus als voorportaal. Hierin is het een onmisbaar
evenement in de wervingsfunnel van ons bedrijf.
Het zo belangrijk dat Vanderlande op de
Onderwijsbeurs staat en zichtbaar is tijdens dit event
voor een grote groep jongeren. We willen daarnaast
laten zien wat jongeren in het bedrijfsleven – en
binnen onze organisatie – kunnen doen en worden.”

Expertisecentrum Meubel nam in 2019 voor het
eerst deel aan Studiekeuzebeurs Midden. Gaby
(Expertisecentrum Meubel): “Tijdens die eerste editie
kregen we van partnerscholen te horen dat ze
significant meer bezoekers op hun open dag hadden
naar aanleiding van onze beursdeelname.
Naast het enthousiasmeren willen we tijdens de beurs
zoveel mogelijk jongeren kennis laten maken met de
beroepen binnen het interieurbouw vak. Er is zoveel
keuze voor jongeren dat het ontzettend lastig is om
een goede keuze te maken. De beurs helpt hen daarbij
door een overzichtelijk aanbod te bieden van zowel
onderwijsinstellingen als bedrijven.”

De schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is zo 				
belangrijk. Daarom zouden andere bedrijven ook moeten 			
		
deelnemen aan de onderwijsbeurzen van OGZ.
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- Harry Sliepen, Vanderlande
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Werknemer van
de toekomst
Een beursdeelname zonder bezoekers is als een voetballer zonder voetbal: vrij zinloos. Gelukkig trekt de beurs
jaarlijks een groot aantal bezoekers. Waar richten de ambassadeurs hun pijlen op tijdens hun deelname? En,
vinden zij hier de werknemer van de toekomst?
Tijdens een beurs verzamelt Gaby een flink aantal leads. Maar, zo zegt ze, verwacht niet dat je daar direct
resultaat uithaalt. “Zie het als een investering. Het gaat erom dat jongeren kennismaken met het bedrijf en het
vak. De meeste jongeren komen namelijk naar de beurs om zich te oriënteren. Er komen ook jongeren die pas
over een (paar) jaar hoeven te kiezen. Dat is super, want hoe eerder je op hun netvlies staat, hoe groter de kans
uiteindelijk is dat ze voor jou gaan. Wij staan er dus voornamelijk voor de lange termijn.”

Oriënterende doelgroep
Het grootste deel van de jongeren en ouders die op de beurs afkomen gebruiken de beurs om zich
te oriënteren op een studie en/of beroep. Zij zitten in het begin van hun studiekeuzetraject. Deze
doelgroep geeft aan dat de aanwezigheid van bedrijven hen een beter overzicht van het latere
werkveld geeft. Zowel door exposanten als bezoekers wordt de beurs dus veelal vooraan in het
studiekeuzeproces geplaatst.

		
Op de Onderwijsbeurzen kom je de scholieren
			
tegen die later bij jou een plek vinden.
		

- Daniëlle Busser, Maasstad Ziekenhuis

Ook het Maasstad Ziekenhuis ziet volgens Petra in deelname een lange termijn investering. “In ons
wervingstraject is de beursdeelname gericht op de lange termijn. We willen ons als ziekenhuis in een vroeg
stadium zichtbaar maken. We willen daarnaast laten zien wat er op werk- en opleidingsgebied allemaal
mogelijk is binnen ons ziekenhuis. Dat is voor jongeren vaak niet duidelijk.” Haar collega Daniëlle vult aan:
“Op de Onderwijsbeurzen kom je de scholieren tegen die later bij jou een plek vinden. Zelfs als ze nu geen
opleidingsplek bij jouw organisatie vinden, kan het nog zijn dat ze later bij jou komen werken omdat ze toen op
de beurs een goede ervaring met jouw bedrijf hadden.”
Harry sluit zich hierbij aan. Hij zegt bovendien: “Als we dat nou eens met meerdere bedrijven zouden doen, dan
kunnen we de leerlingen en het bedrijfsleven echt helpen. We moeten dit samen met andere bedrijven doen.”

04

Ambassadeurscase

© OGZ • april 2022

“Meerwaarde zit in mix van scholen en
bedrijven – een compleet aanbod”
De meerwaarde van de beurs zit volgens de geïnterviewden op meerdere vlakken, maar de drie belangrijkste
punten zijn volgens hen: het vergroten van naamsbekendheid, het directe contact met de toekomstige
medewerker en de combinatie tussen deelnemende scholen en bedrijven.

Beursdeelname is voor ons ziekenhuis relevant
en het wordt steeds waardevoller.
- Petra Kramp, Maasstad Ziekenhuis

Daniëlle: “Tijdens de beurs maken wij jongeren bekend met ons ziekenhuis en ons aanbod. We werken hier
aan onze naamsbekendheid. Haar collega Petra vult aan: “Tijdens de beurs promoten wij ook onze eigen
informatieavonden. We merken dat er een flink aantal bezoekers vanuit de studiekeuzebeurs komt. We
merken ook dat wanneer zij solliciteren, dat ze aan de beurs refereren. Daaraan zien we dat beursdeelname
succesvol is.”

Scan App - “Eenvoudig gegevens verzamelen”
Tijdens de beurs kun je gebruik maken van de door OGZ aangeboden scan app. Petra van het
Maasstad Ziekenhuis vertelt daar meer over: “Het voordeel aan de beurs is dat je de gegevens
van bezoekers makkelijk kunt scannen. Die kun je opvolgen op het moment dat er bijvoorbeeld
een vacature of leerplek vrijkomt. De beurs is een goede manier om je database uit te breiden
met concreet geïnteresseerde jongeren.”

Voor Gaby ligt de meerwaarde op het face-to-face
contact met leerlingen en ouders. “We leven in een
digitale wereld, maar je merkt dat jongeren – vooral
als het gaat om een studiekeuze – de voorkeur geven
aan fysiek contact. Tijdens een beurs kun je jongeren
daadwerkelijk spreken en kennis laten maken met
jouw bedrijf en vakgebied. Tegelijkertijd kun je bij
ouders vooroordelen over het beeld van het werk
en het niveau wegnemen. Dat kan echt alleen op
een beurs. In de werving is de beurs een essentieel
onderdeel voor onze organisatie.”

Onderwijsbeurzen om de connectie tussen onderwijs
en het bedrijfsleven nog sterker te maken. Je kunt als
studiekiezer daadwerkelijk zien en vergelijken wat je
wilt worden en welk onderwijspad je moet kiezen om
daar te komen. Dat is ontzettend belangrijk voor hen,
maar ook voor ons als bedrijfswereld. Uiteindelijk wil
je de juiste mensen op de juiste plek. Dat begint bij de
studiekeuze.

Voor Harry ligt de meerwaarde juist in de combinatie
tussen de aanwezige scholen en bedrijven. “Op
de Onderwijsbeurzen zijn onderwijsinstellingen
aanwezig, gecombineerd met bedrijven als het
onze. En juist in die combinatie ligt de kracht. Wat mij
betreft staan er in de toekomst meer bedrijven op de

05

Ambassadeurscase

© OGZ • april 2022

Brede doel groep

Veel jongeren bezoeken de beurs ofwel met hun
decaan en mentor, klassikaal, ofwel met hun
ouders. Dit levert een dynamisch publiek op beide
beursdagen.
Harry is blij met dit brede publiek: “Wij richten ons
namelijk niet per se op een niveau of leeftijd. Wij staan
er voornamelijk om alle bezoekers bekend te maken
met ons en het bedrijfsleven in het algemeen. We
staan niet op de beurs om hen direct een leerplek
aan te bieden. Die inschrijvingen en dergelijke
vinden plaats tijdens een later stadium van ons
wervingstraject. Maar iedereen die we spreken op de
beurs wordt wel doorverwezen naar recruitment.”
Ook het Maasstad Ziekenhuis houdt haar doelgroep
op de beurs breed. “Wij zijn er voor alle middelbare
scholieren van elk niveau: wij willen aan zoveel
mogelijk jongeren laten zien dat er voor iedereen
een mogelijkheid is binnen onze organisatie. Wat
ook fijn is, is dat veel van deze studiekiezers met hun
ouders komen. Daar zit meerwaarde in, want ouders
hebben nog steeds een grote invloed hebben op de
studiekeuze van hun kinderen.”

Wat ik zo waardevol vind aan de Onderwijsbeurzen
is het directe contact met je doelgroep.
- Gaby Ockeloen, Expertisecentrum Meubel

Het Expertisecentrum Meubel houdt haar doelgroep eveneens breed en richt haar pijlen op de mensen met
interesse voor het vak. “De beroepen binnen de interieurbouw zijn heel divers. Daarom is de onderwijsbeurs
zo interessant voor ons, want hier komt een groot en divers publiek op af. Het mooie is dat we tijdens de open
dagen van docenten horen dat ze veel leerlingen spreken die naar aanleiding van hun beursbezoek naar de
open dag zijn gekomen. Daar meet ik het succes aan af.”
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Waar alle ambassadeurs het over eens zijn is
dat hoe meer bedrijven en organisaties er staan,
hoe beter. Zo krijgen leerlingen een goed beeld
bij het bedrijfsleven en kunnen bedrijven elkaar
ondersteunen.

“Ervaar het zelf.
Dan zie je hoe groot
de opkomst is.”

Wat mij betreft staan er in de toekomst meer bedrijven
		 op de Onderwijsbeurzen om de connectie tussen onderwijs
en het bedrijfsleven nog sterker te maken.
			

- Harry Sliepen, Vanderlande.

Petra: “Door deel te nemen met jouw organisatie sla je
twee vliegen in één klap. Je kunt jouw organisatie aan de
man brengen en je zorgt er samen met andere bedrijven
en scholen voor dat studiekiezers een goed beeld krijgen
van het aanbod. Er staan namelijk altijd wel andere
bedrijven binnen jouw sector en scholen die opleidingen
aanbieden binnen jouw branche waarmee je kunt
optrekken. Zo creëer je draagvlak, en dat is nodig. Want
in de zorg, maar ook andere sectoren, is een structureel
personeelstekort. Op de beurs kun je een stap maken in
het dichten van dat tekort.”
Danielle vult aan: “Daarnaast is de beurs goed geregeld.
Aan alle randvoorwaarden wordt voldaan door de
organisatie waardoor je je als exposant volledig kunt
richten op het informeren en enthousiasmeren van de
bezoekers op jouw stand.”

Studenten aantrekken met
jouw zichtbaarheid op de beurs
Harry bezoekt als promotor
diverse scholen. “Regelmatig kom
ik daar bekende gezichten tegen
van studenten die ik eerder op de
Onderwijsbeurzen heb gesproken.
Een groot deel geeft aan dat zij kozen
voor een opleiding in onze sector
naar aanleiding van een gesprek
met ons op de beurs. Dat vind ik zo
mooi aan een beursdeelname: je kunt
jouw bedrijf, branche en de jongeren
verder helpen. Daarom raad ik een
beursdeelname aan.”

Volgens Gaby zijn er heel veel redenen waarom deze beurzen aan te raden zijn bij andere bedrijven. “Ten eerste
het grote bereik, je kunt hen direct informeren, de ouders zijn aanwezig, je kunt de doelgroep in een vroeg
stadium enthousiasmeren en je haalt ook veel informatie terug bij jongeren – je krijgt een goed beeld van wat er
speelt bij die doelgroep. Een grote tip: ga het vooral doen. Draai een pilot en ervaar het zelf. Dan zie je hoe groot
de opkomst is. Zorg ervoor dat er iets te doen is op de stand wat met het beroep te maken heeft. Dat werkt
enorm, zo wordt het namelijk tastbaar voor de bezoeker.”
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Een onmisbaar event

Voor de geïnterviewde bedrijven is een beursdeelname een belangrijk deel in hun wervingstraject. Tegelijkertijd
zeggen ze ook dat een deelname een lange termijn doel dient. Het is daarmee interessant om te zien hoe
bedrijven de beurs inzetten als investering in de toekomst en een deelname om die reden ook aanraden bij
andere bedrijven. Of, zoals Harry het verwoordt: “De beurs is een onmisbaar evenement in de wervingsfunnel
van elk bedrijf.”

Met ons jonge en enthousiaste team van
professionals zetten we ons dagelijks volledig
in om onze klanten optimaal te bedienen,
te faciliteren en te ondersteunen.

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze whitepaper nog aanvullende vragen,
neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag alles over onze
Onderwijs- en Studiekeuzebeurzen & Studiekeuzelab.

Annemarie Bruinsma

Joris Verheijen

Projectmanager

Marketingmanager

Met hartelijke groet,

Pr ojectteam Onderwijs
T. +31 (0) 40 - 297 94 94

E. info@onderwijsbeurzen.nl

Websites
www.onderwijsbeurszuid.nl
www.onderwijsbeurs.nl
www.studiekeuzebeurs.nl
www.studiekeuzebeurswest.nl
www.buitenlandbeurs.nl
www.studiekeuzelab.nl

08

Ambassadeurscase

Mieke Zwanenberg

Jill Oomen

Accountmanager

Accountmanager &
Decanenbegeleiding

Sem van Dijk

Birgit Bosmans

Facilitair manager

Officemanager
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