
“Laten we de rollen eens omdraaien en aan de jongeren 
zélf vragen hoe een werkgever hen het beste kan 
bereiken en wat zij belangrijk vinden.” In samenspraak 
met BASF Nunhems en Zuyd Hogeschool organiseerde 
Keyport Business Developer Renske Cox een hackathon. 
“Dat was een hele inspirerende middag op 14 april jl. 
Vier studententeams die hun ideeën over employer 

branding, onboarding en het bereiken van jong talent 
presenteerden aan een jury.”

“Ze denken rijk te worden als influencer of YouTuber. Of door te beleggen in bitcoins. 
Een bijbaan in de maakindustrie of in de supermarkt lijkt niet meer vanzelfsprekend.” Dit is 
wat we horen van veel ondernemers. Personeel vinden is lastig: een kandidaat kan kiezen uit  
5 vacatures. Vaak willen ze 4 dagen werken in plaats van 5. “Soms lijkt het alsof ik sollicitanten 
moet overtuigen waarom ze voor mijn bedrijf moeten kiezen in plaats van andersom. En we 
hebben zulke mooie banen.” Keyport kwam in actie en bracht de partijen bij elkaar!

De generatiekloof 
op de arbeidsmarkt

Keyport hackathon 
arbeidsmarkt bij BASF

Wereldspelers kiezen Keyport. 
Kiezen Prowise.

Voorafgaand aan de hackathon was er een voortraject 
waarin de studenten een aantal opdrachten kregen. 
“Kijk eens naar hoe de Keyport-regio zich profileert. 
Welke bedrijven vind je per gemeente en hoe presen-
teren ze zich?” Daarnaast gaven de studenten een 
aantal verbetersuggesties voor het online platform 
MeetTheYoungsters. 

Renske: “Wat we merken is dat veel jongeren geen 
idee hebben welke bedrijven er in de regio gevestigd 
zijn. Laat staan welke loopbaankansen ze bieden. 
Een van de oorzaken is dat we relatief veel bedrijven in 
de maakindustrie en techniek hebben. Die leveren niet 
aan particulieren en zijn daardoor al minder bekend. 
Vanwege het personeelstekort moeten deze bedrijven 
nu soms nee verkopen aan klanten, omdat ze de orders 
gewoonweg niet geproduceerd krijgen.”

“Hoopvol is wel dat de meeste van deze studenten - 3e 
jaars employability - al een bijbaan in hun vakgebied 
hebben,” vervolgt Renske. “Dat varieert van 5 tot soms 
wel 20 uur per week. Een bijbaan die ze vaak overhouden 
na een stage, en dat is mooi. Ze blijven betrokken bij 
de regio en kunnen in de praktijk meteen een bijdrage 
leveren aan het verkleinen van ‘de generatiekloof’. ”

In gesprek met elkaar
Dat het anders moet, weet ook plant manager Pascal 
Stappers van Perfetti van Melle uit Weert, de fabrikant 
van onder andere Fruitella, Mentos en Chupa Chups. 
“Wij zaten in april met een aantal ondernemers, 
Keyport en Parkmanagement Weert aan tafel om te 
discussiëren over de uitdagingen op de arbeidsmarkt. 
Dat gesprek vond plaats bij bouwbedrijf Mertens”.

Een bedrijf dat bekend staat om ‘out of the box denken’ 
in de werving van nieuwe medewerkers. “Dat was erg 
interessant!”, aldus Stappers. “Duidelijk is in ieder 
geval dat het anders moet. We hebben het lange tijd 
vooruitgeschoven. In de afgelopen tijd hebben we 
van alles gedaan aan de uitstraling van ons pand, de 
inrichting is aangepakt, we hebben goede wifi…. maar 

‘Scan de QR-code hieronder voor een 
impressie van de hackathon bij BASF’

‘Bekijk het filmpje van Prowise 
en van andere toonaangevende 
bedrijven’
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hoe gaan we de nieuwe generatie bereiken? Niet meer 
via de traditionele weg door recruiters te betalen en 
te adverteren in de plaatselijke media. Die tijd is echt 
voorbij. We zullen veel meer contact moeten leggen 
met scholen, zoals Keyport - MeetTheYoungsters 
dat doet. En daarnaast ervoor zorgen dat we elkaar 
ontmoeten.”

Op 14 juni deed Perfetti van Melle mee aan de 
Magical Mistery Tour die Parkmanagement Weert in 
samenspraak met de gemeente en MeetTheYoungsters 
organiseerde. “Dat levert niet meteen kandidaten op, 
maar zo werken we wel aan de bekendheid van ons 
bedrijf. Indirect en op de lange termijn. Daarnaast 
zullen we moeten investeren in online profilering, met 
korte filmpjes, leuke vlogs en een goede website. En we 
moeten aandacht hebben voor een gezonde werk-privé 
balans, duurzaamheid en sociale activiteiten. Want 
ook dat vindt de nieuwe generatie belangrijk.”

Allemaal employer branding aspecten die terugkomen 
in de door Keyport uitgebrachte Whitepaper met de 
belangrijkste tips en adviezen. Complimenten waren er 
ook. Zo werd Prowise uit Budel uitstekend beoordeeld. 
“Niks kan beter!”, aldus de studenten. “Prowise 
presenteert zichzelf als een leuk, dynamisch en jong 

bedrijf met doorgroeimogelijkheden. Ze zijn actief in 
de technologie, en ook dat is aantrekkelijk.” Andere 
aspecten die de studenten van belang vinden zijn de 
korte lijnen, het zelfstandig inplannen van je uren, een 
leuke winstregeling en eigen opleidings-budget. Ook de 
aandacht voor teambuilding en het aantrekkelijk woon- 
en reisklimaat in deze regio konden ze waarderen. 

Aan de slag met employer branding en profilering 
op de arbeidsmarkt?
“Ondernemers die aan de slag willen met employer 
branding nodig ik van harte uit om zich bij Keyport 
te melden,” zegt Cox. “Ons aanbod is heel breed en 
divers, dus ook voor andere arbeidsmarktvraagstukken 
kun je als ondernemer bij ons terecht. We hebben 
een praktische aanpak in duurzame inzetbaarheid 
en het benutten van talent. Maar ook een effectieve 
methode voor het aanpassen van je koers, strategie of 
businessmodel.”

“Onze meest recente actie is gericht op het bereiken 
van het onbenut arbeidspotentieel,” vervolgt Renske. 
“Uit onderzoek blijkt namelijk dat de arbeidsparticipatie 
in deze regio bijna 10% lager is dan het landelijk 
gemiddelde. Daar zijn we mee aan de slag gegaan.”

Hoe krijgen we nuggers, 
nieuwskomers, parttimers en 
bankzitters aan het werk? 

Keyport heeft in de afgelopen periode een brede inventarisatie 
gedaan. “We spraken tal van organisaties die actief zijn op 
de arbeidsmarkt en die een goede kijk hebben op de arbeids-
marktparticipatie. Dat hebben we bij elkaar gebracht. Het inzicht 
in: Welke initiatieven er zijn? Wie doet wat en waar liggen 
de kansen?, dat ís er. Inclusief de drempels die er zijn om het 
‘onbenut arbeidspotentieel’ in beweging te krijgen. Nu willen 
we doorpakken. Met nieuwe, andere invalshoeken en dáár zijn 
we naar op zoek. Naar een pilot ‘open hiring’ of een innovatieve 
manier om ‘nuggers’’ aan de slag te helpen. Of naar een proef 
met een coach die werkgevers ontzorgt en nieuwe medewerkers 
on the job begeleidt. 

Heb je die gouden tip of dat innovatieve idee? 
Ga naar Keyport.nl of scan de QR-code en meld je 
bij Renske Cox: renske.cox@keyport.nl

www.keyport.nl

Scan de QR 
code en 
download de 
Whitepaper.
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Controverse in het 
familiebedrijf
De roots van FrieslandCampina liggen 
in Tungelroy. In dit Limburgse dorp werd 
in 1882 de eerste coöperatie gestart. 
De basis van Campina wordt nog steeds 
gevormd door familiebedrijven die al ge-
neraties lang lid zijn van de coöperatie.

De roman ‘Controverse in het familiebe-
drijf’ van auteur Kees van Hombergh over 
zuivelfabriek Antonius speelt zich af na de 
Tweede Wereldoorlog, de tijd waarin de groei van FrieslandCampina 
door fusies en overnames een enorme versnelling kreeg. Het verhaal is 
een ode aan een eigenwijze geëmancipeerde boerenvrouw, oma Annie, 
die destijds tegendraads koos voor een zelfstandig en vrij bestaan als 
ondernemer los van de coöperatie, overheid en almachtige katholieke 
kerk. 

Ondernemers in de knel door 
netcongestie
Ondernemers in Brabant en Limburg worden zwaar geraakt door het 
besluit van TenneT en Enexis om voorlopig geen nieuwe aansluitingen 
voor grootverbruikers in behandeling te nemen. Het zet een streep 
door de rekening van ondernemers die willen verduurzamen, verbou-
wen of het productieproces willen aanpassen. Uit een onderzoek door 
de ondernemersorganisaties LWV en VNO-NCW Brabant Zeeland blijkt 
dat zeer veel ondernemers acuut in de knel komen. 

Opening informatiecentrum 
Nering Bögel

Burgemeester Raymond Vlecken heropende in juni het nieuwe infor-
matiecentrum van het bedrijf Nering Bögel. Dit informatiecentrum 
wordt gebruikt om presentaties en trainingen te geven, klanten te 
ontvangen en ze exposeren hier een groot gedeelte van de innova-
tieve producten en oplossingen voor een optimale infrastructuur. 
Het bedrijf blinkt uit in maatschappelijke betrokkenheid. Op de daken 
van de bedrijfspanden liggen 1900 zonnepanelen. Een deel van deze 
schone energie wordt ter beschikking gesteld aan huishoudens met 
een smalle beurs.

Achterhaalde column
 
Het zou vreemd zijn deze column voor iets anders 
te gebruiken dan de stikstofcrisis. Het is echter op 
het moment van schrijven een stormachtig verhaal, 
waarin ontwikkelingen zich in razend tempo opvolgen. 
Misschien zijn de richtinggevende stikstofdoelen van 
minister Van der Wal inmiddels aangepast, reëel en 
haalbaar en bevat de perspectiefbrief van minister 
Staghouwer daadwerkelijk perspectieven. Een mens 
mag hopen, nietwaar? Mocht dat niet het geval 
zijn en stuurt het kabinet nog steeds aan op een 
sociaaleconomische ramp, dan hebben we op z’n minst 
een actuele column. Maar daar houden de voordelen 
dan ook wel weer meteen op. Voor ons, maar ook voor 
u. Dan mag u denken dat die soep vast niet zo heet 
wordt gegeten als ze wordt opgediend. Mogelijk, maar 
ik zou er in elk geval geen Limburgse groenten meer in 
verwachten.

De geplande kaalslag in het buitengebied doet de 
leefbaarheid in de plattelandsgemeenten geen goed. 
Als de kritische massa aan agrarische activiteiten 
verdwijnt, verdwijnt alles daaromheen. De economie 
wordt om zeep geholpen; in grote delen van Limburg 
komt een kwartje van elke verdiende euro uit het 
agrocluster. Meer dan 50.000 mensen in Limburg zijn 
hierin werkzaam. Als dat werk verdwijnt, vertrekken 
mensen en sluiten winkels en scholen. Nu vraagt u 
zich misschien af of boeren en tuinders dan helemaal 
niet willen bewegen. Natuurlijk wel. Dat doen we al 
eeuwenlang en we hebben de afgelopen decennia 
al heel veel reductie bereikt. In mei 2021hebben 
we samen met onder meer Natuurmonumenten en 
Bouwend Nederland een plan gepresenteerd dat de 
stikstofuitstoot fors omlaag zou brengen. Dat werd 
helaas genegeerd.

Al die miljarden belastinggeld die het kabinet nu gaat 
uitgeven, lossen niks op als ze worden besteed aan 
uitkoop. Ik hoef u als lezer van een magazine voor 
ondernemers natuurlijk niet uit te leggen dat innoveren 
- en daarmee investeren - én inkrimpen onmogelijk 
samengaan.

Maar ik hoop van ganser harte dat u hier een 
achterhaalde column las.

Bas Boots
Directeur Limburgse Land- en Tuinbouwbond 
 
www.lltb.nl
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