
WAARDERING
De starter van nu komt 
zelfverzekerd over, maar is 
daarentegen vrij onzeker. Ze horen 
het graag hoe werkgever over ze 
denkt, zeker als het goed gaat. 

SALARIS
Niemand werkt voor niks, ook 
voor deze generatie is de 
financiële beloning belangrijk. 

ONTWIKKELING
Persoonlijke ontwikkeling is 
voor de starter noodzakelijk. 
Ze willen leren, meemaken 
en groeien. 

FLEXIBILITEIT
Thuiswerken, een telefoon 
van de zaak of niet de 
volledige 40-uur werkweek. 
Starters hechten waarde aan 
flexibiliteit. Flexibel werken. 

HOE GA JE ERMEE OM?
Waardering zit in een 
welgemeend compliment. 
Het motiveert de starter het 
maximale uit zichzelf te 
halen. 

HOE GA JE ERMEE OM?
Geef duidelijkheid rondom 
salaris. Vertel wat iemand nu 
gaat verdienen, maar ook welke 
salarisstappen die over 2 jaar 
kan maken.

HOE GA JE ERMEE OM?
Als werkgever heb je hierin 
een faciliterende rol. Bekijk 
samen hoe je een werknemer 
kan helpen met zijn of haar 
persoonlijke groei.

HOE GA JE ERMEE OM?
Luister naar je werknemers en 
maak flexibel werken 
bespreekbaar. Ga regelmatig 
het gesprek aan om te kijken of 
jullie nog op 1 lijn zitten.

TIP
Benoem ook de kleine 
successen en laat dat 
schouderklopje zeker 
niet links liggen! 

TIP
Bekijk voor het inschalen van 
een functie eens de vacatures 
van andere bedrijven. Zo kom 
je erachter wat zij bieden.

TIP
Naarmate de starter 
groeit, kan je hem of haar 
een opleidingsbudget 
geven om de eigen 
ontwikkeling te faciliteren.

TIP
De een gaat anders om met 
flexibiliteit dan de ander. 
Luister naar je werknemers 
en durf te experimenteren.

TIP

BEGELEIDING
De starter heeft nog niet eerder gewerkt 
en weet nog niet goed wat te 
verwachten. 

Het ideale starterspakket
Oei. Je nieuwe collega is een starter. Iemand zonder werkervaring, maar met hoge 

verwachtingen. Van de arbeidsmarkt, het bedrijf en jou als werkgever. Hoe ga je 
daarmee om? Wat wordt er van jou verwacht? Waarin moet je hem of haar faciliteren 
om een goede start te kunnen maken? We nemen je mee in het ideale starterspakket. 

Vertel je nieuwe collega over 
jouw persoonlijke eerste 
werkervaring. Daarmee bied je 
iemand de kans van jouw 
verhaal te leren.

HOE GA JE ERMEE OM?
Ga er niet vanuit dat de starter zelf 
kan aangeven waar hij of zij behoefte 
aan heeft. Peil regelmatig of het goed 
gaat en maak begeleiding 
bespreekbaar.


