
30%

230

98,3%

Diploma 82,3
%

gem
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STUDY
How to

Carrierreplanning?

1,3%

Ja. Tot aan mijn pensioen!

Nee. Ik weet het niet...

Alleen voor de komende 5 jaar
18,2%

Ik zie wel en doe wat goed voelt
63,2%

17,3%

Weet jij wat je wil?

3,9%

Geen idee

Ik doe wat ik leuk vind

Natuurlijk!
27,2%

Ik ben nog zoekende...
42,9%

26%

Ready op werkdag #1?

7,8%

Nee. Absoluut niet!

Ja. Ik wist wat ik kon bieden

Ja. Ik was goed voorbereid
20,8%

Nee, ik wist niet wat ik kon verwachten
58,4%

13%

Arbeidsmarktonderzoek
Jong talent. Wat vinden zij nu echt belangrijk als het gaat om hun carrière?

2200
1900

2500

30001600

Wat vind jij een goed salaris voor een startersfunctie?

Spanningscijfer:

7,5

De doelgroep

Zoektocht naar een job

69% 
functie

23% 
salaris 8% 

bedrijf

Waar let je op in een vacature?

Waar heb je de grootste slagingskans?

40% 
bedrijfscultuur

31% 
team

21% 
product- en 

dienstverlening

Waar let je op bij een bedrijf?

65% 
jobboards

39% 
LinkedIn 33% 

uitzendbureau

In de sollicitatieprocedure

69% 
functie

23% 
salaris 8% 

bedrijf

Waar let je op in een vacature?

Aan het werk

73% Ontwikkeling

22% Purpose

5% Geld

Voel jij je gewaardeerd door je werkgever? 

12,7%
18,3%

32,3%

14,4%

1 10

Wat maakt jou succesvol?

32% 
inhoud functie

29% 
bedrijfscultuur 20% 

klik met collega’s

Wat vind je het belangrijkste in een job?

42% 
klik met collega’s

20% 
bedrijfscultuur

8% 
relatie met 

werkgevende

Wat vind je belangrijk op de werkvloer?

3 belangrijkste redenen:

Geen goede begeleiding
tijdens inwerktraject

Vertaalslag van theorie naar 
praktijk is lastiger dan gedacht

Het bedrijfsleven is
erg wennen

Ergernis top 5:

Niet nakomen
van afspraken

Geen tijdige
reactie

Onpersoonlijke
vragen

Gesprekspartners die
zichzelf te belangrijk vinden

Slechte 
voorbereiding

Dit arbeidsmarktonderzoek is in november 2019 uitgevoerd onder 230 respondenten. We zijn niet van mening dat 
deze resultaten op elke situatie (en markt) van toepassing zijn. Integendeel. De resultaten geven een indicatie van 
wat jong talent bezighoudt en wat ze belangrijk vinden.

Over dit onderzoek

Balans tussen werk & privé?

0,4%

Ik werk tussendoor. Op reis bijvoorbeeld

Ik ga volledig voor mijn carrière

Ik werk om te leven, niet andersom

37,8%

Werk is belangrijk, maar privé gaat voor

54,8%

     7%

Waar loop je op vast?

17,5%

Werkzaamheden binnen takenpakket

Samenwerking in het algemeen

Begeleiding van leidinggevende

27,2%

Niet weten bij wie je terecht kunt

27,6%

   18%

9,6%

Briefing waar ik mee werk

Hoe wil je ontwikkelen?

4,8%

Zelfstudie

Opleiding naast werk

Leren in de praktijk
   38%

Trainingen en Workshops
39,7%

17,5%

Wat wil je ontwikkelen?

3,5%

Het bedrijf waar je voor werkt

Professionaliteit

Kennis
37,1%

Skills
42,8%

16,6%


