
Dé ondernemende regio 

Hoe kan de Keyport regio studenten aantrekken?
Studenten gaven advies!
Keyport organiseerde een Hackathon met studenten Employability om dit te
onderzoeken en ideeën voor verbetering op te halen. 

Keyport hoort het dagelijks van de ondernemers in de regio; ‘Ik heb 
wel orders maar geen mensen om het geregeld te krijgen, hoe zorg 
ik ervoor dat potentiële medewerkers mij weten te vinden en dat 
bekend is welke mooie en uitdagende banen wij te bieden hebben?’ 
De grote uitdaging van de Keyport regio is dat we veel maakbedrijven 
hebben die producten ontwikkelen voor andere bedrijven. Daarmee 
is hun product/brand niet bekend bij de particulier. En onbekend 
maakt onbemind. Maar hoe veranderen we dit? 

Door óm te denken! In het voorjaar van 2022 vroeg Keyport aan 
studenten Business Studies van Zuyd Hogeschool om mee te denken 
over dit vraagstuk. Zij zijn immers de toekomstige medewerkers!
24 derdejaars studenten Employability gingen aan de slag.

Hoe kijken studenten naar de regio Keyport?

Het begon met een kennismaking met de regio. Wat is jouw beeld van de regio Midden-Limburg/ Cranendonck, was 
de vraag… Het antwoord: waterrecreatie, mooie natuur, Outlet Center Roermond en de A2. Ken je bedrijven in de 
Keyport regio? Vekoma, Rockwool en VDL Nedcar… verder kwamen de studenten niet. Terwijl alleen de eerste twee 
bedrijven inderdaad in de regio Keyport liggen, VDL Nedcar hoort al bij Zuid Limburg. De conclusie is duidelijk; werk 
aan de winkel! 

Korte terugblik (filmpje)

http://www.keyport.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Qd672pIrObg
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Overigens zit het met de bereidheid om te werken wel goed. Bijna alle studenten hebben een bijbaan naast hun 
studie, van 5 tot soms wel 20 uur per week! Omdat zij net hun eerste stage hebben afgerond, hebben veel studenten 
ook al een baan in hun vakgebied. Dat is alvast een mooie basis.

Voorbereidend onderzoek

Voorafgaand aan de Hackathon was er een traject waarin de 
studenten in zeven groepen de zeven Keyport gemeenten 
onderzochten. Ze moesten per gemeente tien bedrijven zoeken, 
aangeven welke kanalen ze hiervoor gebruikten en vervolgens van 
drie bedrijven de employer branding beoordelen. De uitkomsten 
waren zeer interessant. We delen ze dan ook graag met jou. 

De zoekkanalen:
• Google maps staat overduidelijk op nummer één!
• Via een kennis
• Bedrijvenpagina Leudal
• Indeed
• Stage Weert
• www.bedrijven.nl
• Cranendonck Werkt
• Hun eigen stageplek

Welke bedrijven zij gevonden hebben en hoe ze de employer 
branding van deze bedrijven beoordelen, vind je verderop per 
gemeente in de bijlage van deze whitepaper. 

Wat de studenten belangrijk vinden?

• Aanwezigheid op social media 
•  Een website waar je een goed beeld kunt krijgen van de sfeer, missie en visie. Dit kan met tekst maar vooral ook 

door foto’s en video’s met medewerkers in beeld. 
• Een duurzaam karakter met maatschappelijke betrokkenheid en ´iedereen is gelijk´
• Een positief imago; studenten kijken naar beoordelingen over je bedrijf op vacaturesites en google
•  Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden met opleidingsmogelijkheden, teambuilding, persoonlijke begeleiding, 

goede onboarding, een periodieke evaluatie en afwisselend werk
• Een innovatief en professioneel bedrijf
• Verder vinden studenten het positief als het bedrijf een familiebedrijf is of internationaal actief. 

Op zoek naar een oplossing

De Hackathon vond plaats op 14 april 2022. De studenten 
werden ontvangen bij Nunhems BASF, ook zo’n verborgen parel 
in de Keyport regio. De HR professionals van BASF vertelden wat 
zij doen aan  employer branding en dat viel bij de studenten in 
goede aarde. Evenals de rondleiding door het bedrijf. 

http://www.keyport.nl


Vervolgens gingen de studenten in vier groepen aan de slag met vier vraagstukken:
Bekijk hier de filmpjes van de studentenpresentaties.

1. Hoe ziet een ideale onboarding eruit?
2.  Hoe kan online platform MeetTheYoungsters jullie meer aanspreken 

en betere matches maken?
3. Hoe kan een bedrijf de vacatures aantrekkelijker maken?
4. Hoe kan de regio zich krachtiger branden?

Dat leidde tot een aantal praktische adviezen:

•  Onboarding: begin al vóór de eerste werkdag. Stuur de nodige bedrijfsinfo en eventuele materialen naar het 
thuisadres. Maak een leuke video waarin de medewerker welkom geheten wordt door de directeur. Zorg voor een 
´eigen buddy´, naast de manager, die de medewerker wegwijs maakt. Plan een aantal evaluatiemomenten voor 
tijdige wederzijdse feedback. En tot slot, maak een collega-bingo kaart voor een handig overzicht met foto’s van 
het team. 

•  Ook voor het Keyport project MeetTheYoungsters kwamen de studenten met diverse tips. Hier gaat het platform 
samen met de studenten verder mee aan de slag. Bijvoorbeeld door meer studenten op het platform hún verhaal 
te laten vertellen, dat spreekt meer aan dan de techniek achter de schermen. 

•  Maak vacatures aantrekkelijker; minder tekst, meer beeld en video’s. Laat bijvoorbeeld de sfeer binnen je bedrijf 
zien of film een voorbeeld van ´een werkdag´ in de praktijk. Andere tips zijn het toevoegen van recensies van 
medewerkers en een eenvoudige sollicitatiebutton. 

•  Jongeren zijn vooral actief op Instagram en TikTok. Bedrijven zijn daar nog nauwelijks zichtbaar. Een algemene tip: 
zoek naar regionale kanalen om je te profileren en doe meer met vlogs! Dat is een mooie laagdrempelige manier 
voor een aansprekende sfeerimpressie. 
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https://youtu.be/rwnklPj558c
https://youtu.be/tAcZazimN5o
https://youtu.be/tAcZazimN5o
https://youtu.be/I072v8pIaAs
https://youtu.be/NFimUiaXVvU
http://www.keyport.nl


• Organiseer meeloopdagen waarin je een indruk kunt krijgen van een bedrijf. Het liefst ’s avonds, na werktijd!
•  Onze regio zou aantrekkelijker kunnen worden met een campus. Een plek om samen te komen (werkweek, 

banenmarkten, flexwerkplekken), geïnspireerd te raken en tot nieuwe innovaties te komen. Wat is het specialisme 
van deze regio? Door dit uit te stralen trekken we de juiste mensen en bedrijven meer naar ons toe. 

Allemaal waardevolle inzichten, waar partijen uit de regio mee aan de slag kunnen. Een bedrijf individueel maar ook 
als collectief. Met de gemeente, parkmanagement en netwerkorganisatie Keyport als faciliterende partner. Keyport 
plant in elk geval een vervolgactiviteit waarin we meer de diepte ingaan en toewerken naar een 0- meting en een 1- 
meting van het imago van de regio.

Heb je ideeën of vragen?

Lijkt het jou interessant om de Employer Branding van jouw organisatie te laten onderzoeken door de studenten? 
Neem contact op!

Terugblik vanuit ZUYD docenten:

“Prachtige manier om samen met Keyport een leerervaring aan te bieden aan studenten. én een basis te leggen om 
Keyport en de aangesloten organisaties verder te helpen bij het inzicht en de antwoorden op actuele vraagstukken. 
Hierbij valt te denken aan thema’s als Employer Branding, HRM en arbeidsmarktvraagstukken. Deze samenwerking 
heeft een ontzettende meerwaarde. Ditzelfde geldt voor de verbinding die hiermee gecreëerd wordt tussen werkveld 
en onderwijs. Wij verheugen ons op de toekomstige samenwerking.”  

Terugblik vanuit ZUYD student:

“Ik vond het erg leuk om te zien dat je samen met je medestudenten in zo’n korte tijd veel verschillende oplossingen 
weet te bedenken. Daarnaast was het ook leuk om eens op een andere locatie te zijn dan gewoon op school. Ik gun 
andere studenten ook zo’n ervaring en zou zeker mee willen helpen bij de volgende Hackathon als mijn planning dat 
toelaat. Ik ben namelijk best trots op onze regio en ik weet dat er veel innovatieve bedrijven liggen waar studenten in 
de toekomst kunnen werken.” 
 

BIJLAGE:

Enkel op aanvraag beschikbaar: Bijlage met beoordelingen van de employer branding.
De studententeams hebben per Keyport gemeente de employer branding van een aantal bedrijven beoordeeld. 

Vraag de bijlage op door een e-mail te sturen naar Renske Cox: renske.cox@keyport.nl
Onderwerp: Aanvraag bijlage Hackathon Nunhems BASF - Beoordelingen employer branding.
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Keyport is partner in:

mailto:renske.cox%40keyport.nl?subject=Aanvraag%20bijlage%20Hackathon%20Nunhems%20BASF%20-%20Beoordelingen%20employer%20branding
http://www.keyport.nl

