
Praat mee via #NCD18
 Schrijf je in voor een gratis e-ticket op carrieredagen.nl

Kom 23 & 24 november naar het 
grootste carrière-evenement in het najaar

5x waarom je  
De Nederlandse 
Carrièredagen 
moet bezoeken 

 

Vind je ideale werk- 
gever met Match & Meet
 
Met Match & Meet haal je alles uit je beursbezoek. 
Match & Meet is dé online matchingtool voor 
studenten, starters en young professionals. Sla je 
slag en kom direct in contact met de speciaal voor 
jou geselecteerde topwerkgevers.
 

 Pagina 5

Deze bedrijven zijn op de 
beursvloer aanwezig
 
Benieuwd welke bedrijven je kunt ontmoeten op de 
beursvloer? Check snel de plattegrond. Hier staan alle 
aanwezige bedrijven op alfabetische volgorde vermeld. 
Kijk snel in welke doelgroep de bedrijven vooral 
geïnteresseerd zijn. 
  
  Pagina 8

1.  Kom netwerken! Er 
zijn meer dan 120 
topwerkgevers aanwezig

 
2. Laat je inspireren en 

kies uit meer dan 70 
interessante workshops

 
3. Doe de gratis cv check
 
4. Geef je LinkedIn-profiel 

een metamorfose met een 
gratis professionele foto

 
5.  Verruim je 

carrièreperspectief  

 en ontdek wat jouw talent 
waard is

 

Starters kiezen Heineken 
als favoriete werkgever
 
Wat zijn de 100 populairste bedrijven om je 
carrière te starten? First Employers is de jaarlijkse 
ranking die laat zien waar studenten en starters 
het liefst hun carrière willen beginnen. Dit jaar 
geven starters de favorietenrol aan Heineken.

   Pagina 16
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www.bestgraduates.nl

Doe mee met
BestGraduates 2019 en maak

kennis met o.a.
Vergroot je
netwerk!

Werken met betrokkenheid in de buurt?

k o m w e r k e n b i j  o n z e o v e r h e d e n i n  d e  r e g i o!

V O O R  J O U W  C A R R I È R E  B I J  D E  O V E R H E I D

1. Kom niet te laat
Zorg dat je op tijd bent, want te laat 
komen op je eerste dag is het laatste wat 
je moet willen. Dus stap wat eerder op 
de fiets of in de auto, of neem een bus of 
trein eerder dan je zou moeten hebben.

2. Stel je netjes voor
Misschien weet jij niet meer wie 
iedereen is na je voorstelronde, je 
nieuwe collega’s weten in ieder geval 
wel wie jij bent.

3. Stel vragen
Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk te 
weten komt op je eerste dag. Wat moet 
je precies doen? Hoe werkt de printer? 
Waar haal je koffie? Hoe lang heb je 
pauze? Bij wie moet je je ziekmelden? 
Vragen, vragen, vragen.

4. Maak notities
Je krijgt op zo’n eerste dag vaak 
ontzettend veel informatie en 
indrukken, het is logisch dat je niet 

alles kunt onthouden. Schrijf de 
belangrijkste dingen op, zodat je die 
makkelijk terug kunt vinden op een 
later moment.

5. Ga mee lunchen
Sluit je aan bij je collega’s en ga met 
hen samen lunchen. Tijdens de 
lunchpauze heb je de tijd om elkaar 
beter te leren kennen en kunnen jullie 
het over andere dingen hebben dan 
werk.

6. Haal een rondje koffie
Haal een rondje koffie voor je nieuwe 
collega’s, dat zullen ze op prijs stellen. 
Zo laat je zien dat je attent bent en 
open staat voor je collega’s.

7. Wacht niet af
Ga niet zitten wachten tot je collega’s 
of leidinggevende je een taak geven, 
maar vraag wat je kunt doen. Zo toon 
je initiatief en voorkom je bovendien 
dat je je gaat vervelen.

8. Laat je telefoon liggen
Zorg er voor dat je je eerste dag niet 
te veel met je telefoon bezig bent. Het 
kan zijn dat je een verkeerde indruk 
wekt als je te vaak je meldingen checkt 
op je telefoon.

9. Klaag niet
Was je vorige baas een zak hooi? 
Kreeg je te weinig salaris? Allemaal 
heel vervelend en logisch dat je bent 
weggegaan, maar pas op met wat je 
zegt. Het is gewoonweg niet netjes 
om zo negatief te zijn over je vorige 
werkgever.

10. Op tijd naar huis
Je eerste dag hoef je niet direct over 
te werken. Juist niet! Als het ook 
daadwerkelijk ‘einde werkdag’ is, 
overleg je met je leidinggevende of je 
kunt gaan en vraag je hoe laat je er de 
volgende dag weer moet zijn. 

Colofon
De Jobnetkrant is een uitgave van Memory Events B.V.
  
Amsteldijk 216 • 1079 LK Amsterdam
020 6382146 • www.jobnet.nl

Tekst & samenstelling: Christine Spanjaard  
Vormgeving: Twin Media 
 Beeld: Joris Aben, iStock  
Marketing: Barry Goudsmit, Peter Schwank, Lotte 
Brandwacht 

Bericht voor adverteerders

De Jobnetkrant is een offline publicatie van Memory 
Events B.V. In maart 2019 verschijnt er wederom een 
uitgave rondom De Nationale Carrièrebeurs met een 
oplage van ruim 160.000 exemplaren. De beurskrant 
wordt o.a. gedistribueerd door gerichte verspreiding 
onder:
• Huisadressen van studenten, starters  

& young professionals;
• Studentenhuizen;
• Circa 300 onderwijsdistributiepunten;
• Contactpersonen en promotieteams op scholen en 

universiteiten;
• Bezoekers van De Nationale  

Carrièrebeurs; 
• Bezoekers van De Nederlandse  

Carrièredagen;

• 15.000 lezers van Technisch Weekblad;
• 3.000 adressen van zakelijke relaties van Memory 

Group B.V.

Hiermee bereikt deze krant een groot aantal WO- en 
HBO-studenten, starters en young professionals en 
MBO techniek studenten, starters en young 
professionals. De Beurskrant biedt u als adverteer-
der de uitgelezen kans om zowel kwantitatief als 
kwalitatief een zeer hoog bereik te genereren. 

Voor reserveringen (uiterlijk begin maart 2019) en 
overige informatie kunt u contact opnemen met de 
sales afdeling van Memory Group: 020-6382146 of 
via sales@memory.nl of ga naar www.memory.nl.

10 tips voor je eerste werkdag
De Nederlandse Carrièredagen zijn er om jou te helpen in je zoektocht naar een (nieuwe) baan. Zodra je 
die baan in the pocket hebt, dan gaat het eigenlijk pas echt beginnen. Maar hoe pak je dat goed aan? 
Vanuit het solliciteren weet je: een eerste indruk is mega-belangrijk. Dus om je eerste werkdag goed 
door te komen heeft Monsterboard tien simpele do’s en don’ts voor je op een rijtje gezet.
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Doe mee met
BestGraduates 2019 en maak

kennis met o.a.Claim de titel!

Ze is al een aantal jaren aan de beurs verbonden, waar ze als gespreksleider ervoor 
zorgde dat de workshopzalen zich vulden met inspirerende verhalen. Dit jaar is ze 
niet alleen in de workshopzalen, maar ook op het hoofdpodium te zien, waar ze in 
gesprek gaat met Taco Ketelaar, die de beurs zal openen. Maar zelf is Lexter Woodley 
ook een ambitieuze onderneemster met interessante carrièrekeuzes. Tijd voor een 
korte kennismaking. 

Aan opleidingen bij Lexter geen 
gebrek. Ze begon met de studie 
Sociaal Juridische Dienstverlening 
en plakte daar vervolgens de 
studie Rechten en een master 
Journalistiek achteraan. “Tijdens 
mijn middelbare school wist ik dat 
ik later iets juridisch wilde doen. 
Maar na een jaar of drie studeren 
begon ik toch te twijfelen of dat wel 
echt iets voor me zou zijn. Stoppen 
met mijn opleiding vond ik zonde, 
dus ik besloot mijn studie wel af 
te maken en vervolgens nog een 
opleiding te volgen in de richting 
waar mijn passie ook lag, namelijk 
media.” Met twee universitaire 
masters op zak besluit ze al haar 
opgedane kennis samen te voegen 
en als headhunter binnen de 
advocatuur aan de slag te gaan. 
“Achteraf valt dan alles op zijn plek, 
maar in die tijd was het een flinke 
zoektocht. Het was soms behoorlijk 
frustrerend om niet precies te weten 
welke richting je op wilt, terwijl 

vriendinnen om me heen dat allang 
wisten.” 

Dutch Einsteins
In 2011 richt ze Dutch Einsteins 
op, haar eigen bedrijf in 
arbeidsbemiddeling in de breedste 
zin van het woord. “Dat gaat verder 
dan alleen het plaatsen van mensen 
bij een organisatie. Ik breng graag 
de juiste mensen en ideeën bij 
elkaar, ook in workshopzalen of bij 
evenementen. Want ik ben ervan 
overtuigd dat je niet alleen van die 
internationaal bekende goeroe 
geïnspireerd kunt raken, maar ook 
van bijvoorbeeld je buurvrouw of de 
ondernemer om de hoek kunt leren.”

PhD-kandidaat
Voor een aantal jaar verlegt Lexter 
letterlijk haar grenzen: in Engeland 
werkt ze als recruiter en plaatst 
ze vrouwen in hoge posities. In 
die periode raakt ze gefascineerd 
door deze carrièrevrouwen, 

Gastvrouw
Lexter Woodley

die hoog op de ladder staan 
en thuis de kostwinnaar zijn. 
Het wordt het onderwerp van 
haar promotieonderzoek aan 
de University of London, een 
onderzoek dat ze over een jaar 
hoopt af te ronden. “Ik ben er trots 
op dat ik het aangedurfd heb om 
meer dan één richting te volgen. 
Daarvoor was het soms nodig om 
uit mijn comfort zone te treden. 
En dat ging met vallen en opstaan, 
want soms ging ik te ver, maar dan 
weet je wel wat je speling is.”

Carrièretip
Als carrièretip wil Lexter starters 
dan ook meegeven dat het goed is 
om je eigen grenzen te verleggen. 
“Om jezelf te ontwikkelen zul je 
zo nu en dan buiten je comfort 
zone moeten treden. Dat voelt 
soms wat ongemakkelijk, maar laat 
je daardoor niet stoppen. Je zult 
merken dat het je echt iets oplevert.” 

Breng beweging in je carrière

De Nederlandse Carrièredagen
23 & 24 november | 09:30 - 17:00 uur | Werkspoorkathedraal Utrecht

Beursopening Taco Ketelaar
Het startsein van de 12e editie van De Nederlandse 
Carrièredagen wordt vrijdag 23 november gegeven door 
mediaman Taco Ketelaar, eigenaar van DFFRNT Media, het 
content & technologiebedrijf dat hij samen met Winston 
Gerschtanowitz en Bas Verhart heeft opgericht. Kom om 10.15 
uur naar het hoofdpodium om meer te horen over de carrière 
van deze succesvolle serial entrepreneur. 

Op pagina 7 lees je alvast een interview met de man die ooit als 
runner begon, vervolgens een succesvolle carrière opbouwde 
in de tv-wereld en nu met DFFRNT Media de wereld van 
digitale media opschudt.

Optredens
DJ Jody Bernal & Dries Roelvink
Na een lange dag druk in de weer te zijn geweest met je volgende carrièrestap, door jezelf te 
introduceren bij interessante werkgevers, kennis en inspiratie op te doen in de workshopzalen 
en je cv eens onder de loep genomen te hebben, is het tijd voor ontspanning. Daarvoor wordt op 
vrijdag 23 november gezorgd door de man die nu ook schittert in Expeditie Robinson: DJ Jody 
Bernal Live on stage!
 
Zaterdag kun je aan het eind van de dag genieten van een heerlijk optreden van niemand minder 
dan de zanger van het Nederlandse lied: Dries Roelvink. 

De optredens starten om 16:30 uur op het hoofdpodium.

Route Zo kom je snel bij De Nederlandse Carrièredagen

De Werkspoorkathedraal vind je aan de Tractieweg 41 in Utrecht. Met het OV 
bereik je de Werkspoorkathedraal het snelst als je vanaf Utrecht Centraal de 
sprinter neemt en uitstapt bij station Utrecht Zuilen. Vanaf daar is het 5 à 10 
minuutjes lopen. Kom je met de auto? Je kunt gratis parkeren op parkeer-
plaats P3. Voer hiervoor Burgemeester Norbruislaan 68 in op je navigatie. 
Vanaf hier gaat elke 2 minuten een pendelbus die je naar de beursingang 
brengt.

Schrijf je in voor gratis e-ticket op carrieredagen.nl
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Haal meer uit je beursbezoek met 
Match & Meet
Een carrièrebeurs geeft jou de ultieme kans om in gesprek te gaan met potentiële werkgevers. Maar hoe vind je jouw ideale werkgever op een 
beursvloer met meer dan 100 topwerkgevers? En hoe open je vervolgens een gesprek? Daar heeft carrièreportal Jobnet iets op bedacht:  
Match & Meet. 

& Meet 
Je ontvangt een speciaal ticket in je 
mailbox. Neem deze mee naar de 
carrièrebeurs en laat je ticket bij de 
ingang zien, want als Match & Meet 

kandidaat heb je het extra voordeel 
dat je niet in de rij hoeft te staan. 
Zo hoef je geen tijd te verspillen 
en kan je direct opzoek naar jouw 
carrièrematch!

Match & Meet is dé online 
matchingtool voor studenten, starters 
en young professionals om direct in 
contact te komen met topwerkgevers 
die aanwezig zijn tijdens De 
Nederlandse Carrièredagen. Door 
te ontdekken met welke werkgevers 
jij een perfecte match vormt, weet 
je welke stand zeker de moeite 
waard is om te bezoeken tijdens De 
Nederlandse Carrièredagen.

Match & Meet geeft je de 
mogelijkheid om te ontdekken 
bij welk bedrijf je perfect past. Zo 
kun je een match vormen met een 
bedrijf waar je zelf niet eerder aan 
had gedacht. Misschien omdat je 
niet weet dat ze daar mensen met 
jouw profiel zoeken of omdat je de 
organisatie wellicht nog niet kent. 

Match & Meet is bovendien een 
goede ijsbreker als je bij de stand 
aankomt. Want hoe initieer je 
een eerste kennismaking? Ook 
daar helpt Match & Meet je bij. 
Want het feit dat jullie een match 
vormen biedt alleen al voldoende 
aanleiding om een gesprek te 
starten. Dus nu die eerste hobbel 
is genomen, kun jij je volledig 
focussen op het gesprek zelf. 

Zij gingen je voor 
en ontdekte wat 
Match & Meet voor 
hen kon doen:

“Na mijn inschrijving bij Match & 
Meet had ik veel matches, het 
was daarom een drukke 
beursdag voor mij. Naast Calco 
had ik ook matches met Procam 
en TOPdesk, dat waren leuke en 
vooral zeer interessante 
gesprekken. Ik heb voor mijn 
gevoel nu meer mogelijkheden 
op de arbeidsmarkt.” - Thomas

“Ik vind Match & Meet een ideale 
manier om bedrijven te leren 
kennen, en omdat je al een 
match hebt is die interesse ook 
wederzijds. Ik had een match 
met First Consulting en dat 
gesprek was heel informatief. 
Misschien dat we na de beurs 
nog contact hebben.” - Rianne

Slechts vijf stappen verwijderd van je 
carrièrematch

Stap 1
Meld je aan voor De Nederlandse 
Carrièredagen 
www.carrieredagen.nl

Stap 2
Vul je Match & Meet profiel in 
www.matchandmeet.me

Stap 3
Ontdek wie jouw matches zijn

Stap 4
Ontmoet je match(es) tijdens De 
Nederlandse Carrièredagen

Stap 5
Maak een verpletterende indruk!

Match
Om je aan te kunnen melden 
voor Match & Meet heb je een 
entreebewijs nodig voor De 
Nederlandse Carrièredagen. Een 
gratis e-ticket krijg je nadat jij 
je via www.carrieredagen.nl. hebt 
geregistreerd. Vervolgens maak je 
een Match & Meet profiel aan. In dit 
profiel geef je aan wie je bent, wat 
je talenten zijn, wat voor ervaring 
en welke voorkeuren je hebt. Op 
basis van jouw profiel wordt je 
gematcht met de werkgevers die op 
de carrièrebeurs aanwezig zijn. Is 
er een perfecte match dan ontvang 
je een persoonlijke uitnodiging om 
de matchende werkgever te komen 
ontmoeten. 

 



DOWNLOAD ONZE 
NIEUWE  APP EN 
SWIPE NAAR JE 
NIEUWE BAAN!

LIEVER GEVONDEN WORDEN?
PLAATS DAN JE CV OP 

MONSTERBOARD
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Veertien jaar lang werkte hij 
bij Joop van de Ende en 
het latere Endemol. Het is 
de plek voor Taco om zijn 
talenten te ontwikkelen en 

zijn promoties volgen elkaar in rap 
tempo op. “Ik heb de hele ladder van 
productie doorlopen: van runner 
naar productieassistent, junior 
producer, producer, productieleider, 
uitvoerend producent en tot slot 
gedelegeerd producent. Dus 
uiteindelijk was ik verantwoordelijk 
voor vele van de grote shows die in 
Aalsmeer werden gemaakt.” 

In die tijd is hij betrokken bij grote 
tv-shows als Wedden Dat!?, de 
Soundmixshow, Surpriseshow, 
Now or Never, Uhhh... Vergeet je 
tandenborstel niet, André van Duin, 
maar ook Big Brother en alles voor 
de Postcodeloterij “Ik heb een paar 
honderd miljoen mogen weggeven.” 
Een van de laatste programma’s 
waar hij zich in zijn loopbaan bij 
Endemol mee bezighoudt is het 
opzetten van Fear Factor. “We 
kregen drie maanden de tijd en 
nauwelijks budget.” Hierdoor moest 
Taco en zijn team ook zelf alle stunts 
en uitdagingen op het gebied van 
eten testen. “Er waren veel dingen 
die ik niet aan mijn team kon vragen, 
dus die heb ik zelf getest.” En dat ging 
niet altijd goed, want op het moment 
dat Taco in een bak met 150 pythons 
ligt wordt hij gebeten. “Gelukkig is 
dat allemaal goed afgelopen en het 
was het ook zeker waard. Want Fear 
Factor is uiteindelijk verkocht aan 
180 landen.”

Dan ontstaat er na 14 jaar het 
plan om zijn vertrouwde plek te 
verlaten en te gaan ondernemen. 
“Ik belandde in een fase waarin 
ik dacht: we moeten het anders 
gaan doen. Met de opkomst van 
internet en mobiele telefonie zijn 
er nieuwe mogelijkheden om geld 
te verdienen. Mooie formats als 
Big Brother, Deal or No Deal of 1 
tegen 100 kunnen als app of internet 
applicatie een verrijking zijn voor het 
format.” Hij overtuigt de Raad van 
Bestuur bij Endemol en deze nieuwe 
weg wordt ingeslagen. “Dat ging heel 
goed en uiteindelijk besloten we om 
zelfstandig hierin verder te gaan.” 

Samen met collega Kees Abrahams 
verlaat hij Endemol en start hij 
2waytraffic. “Dat was heel spannend. 

Endemol was inmiddels een bedrijf 
waar wereldwijd 7.000 man werkte 
en 2waytraffic was niet meer dan 
drie man op een zoldertje. Dus dat 
betekent alles zelf doen, van een reis 
boeken tot de administratie. Dat was 
tien minuten wennen, maar dan ga 
je dat gewoon doen en word daar je 
vanzelf beter in.” 

Hun creativiteit en concept om 
zenders op een vernieuwende 
manier hun geld te laten verdienen, 
slaat heel snel aan en direct staat 
2waytraffic te boek als mooi jong 
bedrijf met veel potentie. “Dat 
stelde ons in staat om ons bedrijf 
een beursgang te laten maken 
aan de London Stock Exchange, 
waardoor we flink konden 
investeren in het bedrijf.” Als ze 
vervolgens ook de wereldwijde 
rechten van Who wants to be 
a millionaire (Lotto weekend 
miljonairs) in handen krijgen, 
spelen ze zich definitief in de kijker. 
Het is uiteindelijk Sony Pictures die 
het bedrijf overneemt. “Dat was wat 
ik noem het ‘joepiejoepie moment’. 

We waren apetrots dat zo’n grote 
Amerikaanse studio ons bedrijf 
wilde kopen.”

Zijn volgende uitdaging vond hij 
bij BlazHoffski, een Nederlands 
productiemaatschappij bekend van 
programma’s als Hello Goodbye, 
Keuringsdienst van Waren en 
Toren C. “Zij wilden graag groter, 
internationaler, gewoon een 
serieuze speler worden en hebben 
mij gevraagd als CEO. Ook ben 
ik aandeelhouder geworden. We 
hebben toen onder andere in België 
een bedrijf opgezet, hebben in 
Nederland een overname gedaan 
en ben de rechten van onze formats 
internationaal gaan verkopen. Zo 
lukte het om snel flink te groeien 
en gebeurde er eigenlijk hetzelfde 
als bij 2waytraffic. Er stonden een 
aantal partijen op met interesse 
in overname en werd BlazHoffski 
verkocht aan Warner Brothers. 
Daarmee hield ook mijn rol op, 
want dat hadden we vooraf al 
afgesproken. Ik ben niet zo van 
op de winkel letten, ik wil graag 
bouwen.”

Ook voor zijn volgende carrièrestap 
kwam er een telefoontje. Uit 
München dit keer. “Bij een van de 
grootste commerciële zenders van 
Duitsland, SAT 1, zochten ze een 
programmadirecteur. Nu had ik als 
producent altijd commentaar gehad 
op zenders, dus ben ik het gesprek 
aangegaan.” Taco werd aan boord 
gehaald om in een fragmenterende 
markt de zender toch te laten 

groeien. “Dat lukte door, samen 
met het team, volle bak op risico 
te gaan. Dus we hebben een aantal 
vooraf ingecalculeerde flops 
gehad, maar ook twee enorme 
klappers en daarmee groeide het 
marktaandeel in de doelgroep 14-
49 van 8,7 naar 9,3% . Die groei in 
2015 betekende 80 miljoen extra 
reclame-inkomsten.” Als de zender 
besluit om niet mee te gaan in 
het plan van Taco om daarvan 
25 miljoen te herinvesteren in 
het programmabudget om die 
groei verder uit te bouwen en de 
verwachte dip in 2016 tijdens de 
Olympische Spelen en het EK 
voetbal op te vangen, houdt het ook 
voor Taco op en besluit het bedrijf 
te verlaten. “Ik wil graag winnen, 
kan slecht tegen mijn verlies en wist 
zeker dat we zo zouden verliezen en 
dat gebeurde een jaar later helaas 
ook zoals voorspelt.” 
Nu alle opties weer open liggen, 
besluit Taco dat hij een ervaring 

van zijn bucketlist wil afstrepen 
en een opleiding gaat volgen aan 
Harvard Business School. “Super 
interessant en toen ik terug in het 
vliegtuig uit Boston zat dacht ik: 
ik ga geen bedrijf meer beginnen. 
Ik ga mezelf alleen nog maar 
verhuren als strategy consultant of 
M&A specialist.” Dat gebeurt niet, 
want Winston Gerschtanowitz belt 
hem met zijn plannen om samen 
een bedrijf te starten. “Ik dacht: 
shit, wel een hartstikke leuk idee. 
Dus binnen vijf minuten was ik 
toch weer om en zijn we DFFRNT 
Media begonnen.” Bij DFFRNT 
Media draait alles om content & 
technologie. “We zijn altijd opzoek 
naar de beste manier om content bij 
de consument te brengen en maken 
gebruik van nieuwe technieken 
als VR en AR. Een voorbeeld 
daarvan is Fitchannel.com onze 
eigen Netflix op het gebied van 
personal health.” Ook in dit bedrijf 
van Taco is interesse. “John de Mol 
heeft in onze holding een aandeel 
genomen en hij heeft met Talpa 
Network een aandeel genomen in 
FitChannel. En ook TCC Global 
een van werelds grootste loyalty 
bedrijven voor retailers heeft een 
minderheidsaandeel. Hierdoor 
hebben we weer die power om te 
kunnen versnellen. Dat is superleuk 
werken. Ik ben er ook van overtuigd 
dat je moet durven delen om 
te kunnen versnellen. Zodat je 
uiteindelijk een iets kleiner deel van 
een hopelijk groter deel hebt.” 

Carrière
    1989 – 2003  
Van runner tot gedele-
geerd producent bij Joop 
van de Ende / Endemol

    2004 - 2009 
Medeoprichter 
2waytraffic, dat in 2008 
werd overgenomen door 
Sony Pictures

    2009 -2013 
CEO BlazHoffski, dat in 
2012 werd overgenomen 
door Warner Brothers

    2013- 2015 
Programmadirecteur 
ProSiebenSat.1

    2016-heden 
Medeoprichter DFFRNT 
Media

 
Taco Ketelaar is ook Angel 
Investor

Studie
    Marketing &  
Communicatie aan de 
The New School

    Strategic Negotiations: 
Dealmaking for the Long 
Term een executive 
program aan Harvard 
Business School

Taco Ketelaar, medeoprichter van DFFRNT Media, 
opent de beurs

‘Je moet durven delen om 
te kunnen versnellen’
Hij weet als geen ander wat er nodig is om een bedrijf te laten accelereren. En met die kennis en zijn creativiteit 
heeft Taco Ketelaar de afgelopen jaren het internationale medialandschap al meerdere keren opgeschud. Maar 
ook imposante carrières beginnen klein. In het geval van Taco als runner bij Joop van de Ende. 

CV 
Taco Ketelaar

Taco over leiderschap
“Ik geef heel veel ruimte en vrijheid en neem daarom ook het liefst 
mensen aan die dat aankunnen. Dat is ook nodig als je als bedrijf wilt 
groeien. Alles zelf willen doen of tot in de kleinste details alles controle-
ren, daar heb je de tijd niet voor. Dus zeker dan moet je durven loslaten en 
mensen het vertrouwen geven om zichzelf te ontplooien. Zelf heb ik dat 
vertrouwen ook gekregen bij Joop van de Ende. En iedereen maakt wel 
eens een fout, dus ook ik ben wel een paar keer op mijn toet gegaan, 
maar alleen zo begrijp je dat je het de volgende keer anders moet 
aanpakken.”

Taco over  
carrièreplanning
“Daar heb ik nooit aan gedaan. Ik 
ben altijd mijn buikgevoel 
achternagegaan, er was geen 
masterplan. Elke keer kwam er 
wat op mijn pad, dat dwing je 
misschien wel af door stinkend 
goed je best te doen en vooral lol 
te hebben in wat je doet. Het is 
een no-brainer, maar wel ontzet-
tend belangrijk.”

Carrièretip
“Volg je passie kijk waar je 
daarmee iets kan toevoegen. Wil 
je ondernemen? Zorg dan dat je 
eerst iets van ervaring hebt 
opgedaan. Even spieken hoe het 
ongeveer moet.”
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Kijk in welke 
studieprofielen de 
bedrijven op de 
beursvloer specifiek 
interesse hebben. 
Elke kleur staat voor 
een studierichting

• =  mbo-techniek
• =  hbo-techniek
• = wo-techniek
• =  hbo-economie
• =  wo-economie
• =  wo-overig
• =  wo-recht
• =  IT’ers
• = Zorg & Welzijn

A
Alfen B.V.  67 •••• 
AFAS Software 79 ••• 

B
Bast Techniek BV 89 •••
BestGraduates 101 
Betabit 52 •
Binnenlands bestuur 
BluePrint Automation BV 61 ••

C
Calco 80 ••••••••
Call2 53 •  

Gemeente Stichtse Vecht 11 ••••••
Gemeente Utrechtse Heuvelrug 13 
••••••••
Gemeenten Oudewater en Woerden 12 
••••••••
GO4 master 45 ••••••••
GOEP&KO Laboratory Sales  
Academy 96 •••
Greefa 69 •••

I
Infomedics 33 •••
Informatiebalie exposanten 7 
Integrand  65 
InWork Techniek BV 82 •••
Inzetbaar b.v. 2 •
IT Talent 
itelligence B.V. 72 • 
ISZ De Brug 3 •

J
JEUGDBESCHERMING REGIO 
AMSTERDAM 6 •
Jobbird 41
Johan Cruyff Institute 44 •••••••
JOHO 64 
Jones Engineering Group 85 •••

K
Kappe Schiphol 94 ••••••••
King Thuiszorg 5 •
KNVI 74 

L
Langhenkel Sociaal Domein / 

S
Salesforce 50 •••
Sogeti 27  

T
Talent Match 102 
TCPM Ingenieurs & Adviseurs 88 •••
Technetium 83 ••••
Technische Weekblad / Beta  
Banen 62

U
UNICA  58 •••

V
V&VN 40 
Vixion 48 •
VNG Trainees 15 •••

W
Working Talent 73 •

X
XCCELERATED 21 •
XDES 84 ••• 

Y
Yaworks 26 •
YOUNGCAPITAL IT professionals 18 •

Z
ZELFSTROOM B.V. 99 •••••
Zorgpartners Midden-Holland 4 •

Advies 29 •••
Linden-IT 49 ••••
LinkdedIn fotostand 93 

M
Make IT Work 106 •
Management Events B.V. 100 •• 
Monsterboard 98 

N
NCIM Groep 51 •
NCOD 8 ••••
NRC 36 
NRG 86 ••

O
Onepoint 76 ••••
Ordina 47 •

P
Pink Elephant 28 •
PrivaZorg BV 37 •
Procam 23 •
Provincie Utrecht 14
Provincie Zuid-Holland 30 •••

Q
Quoratio 32 ••••

R
Right Brains 104 •••••••• 
Rijksoverheid 81 
RoviSys Nederland 25 •••
RSM, Erasmus University 46 
•••••••

Capgemini Nederland B.V. 54 •••• 
Career Control 35 •••••••• 
CBR 103 •••• 
Centric 22 •
CGI 24 •••
ChipSoft 57 •••
Cimsolutions 70 •
Club Med 95 ••••••••
Conclusion 56 •
CV check door JobBootcamp  87 

D
DCMR Milieudienst Rijnmond 90 •••
Defensie 59 + 60
Detentiecentrum Rotterdam 92
Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal 39 •
DSW 77 •••

E
Ebury Nederland 66 •••
Emerson Automation Solutions 43 
•••
EsperantoXL 19 •
Eurocontrol 68 •••• 
Experis 55 •

F
First Consulting 97 ••••• 
Flexiblity 38 •

G
Gemeente Amsterdam 9 ••••••••
Gemeente Apeldoorn 31 ••••
Gemeente Nieuwegein 10 
••••••••

Plattegrond beursvloer
De Nederlandse Carrièredagen

22
Uitgang

21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 45 3 2

23

51

52

53

74

75

76

106

36

41

Podium

Bar

87105 104 103

102 101 100

98

99
80

77 78 79

73 72 71 70

57

54
55 56

50 49 48

24 25 26

27
47

28 29

46 45

30 31 32

44 43

33 34 35 37 38 39 40

42

64

65

66

84

85

86
8889

82 83

67

63

6261

97 96 95 94 93 92 91

90

5958 60

68

81

Zalen
1 t/m 8

Bar

Ingang congrescentrum

B

C

D

E

A

Exposanten restaurant

Ingang
beursvloer 

Gespreksruimten

69
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WINACTIE Persoonlijke coachingsessie

Met welke oneliner pak jij je 
toekomstige werkgever in?
Charlon Imamdi is een sprekend voorbeeld 
van een toptalent die alles op alles zet om 
zoveel mogelijk talent in anderen te 
(h)erkennen en dit tot optimale bloei te laten 
komen. Het is zijn missie om anderen te 
helpen beseffen dat je de baan van je leven 
kunt vinden. Wil jij ook weten hoe je die 
droombaan bemachtigt? Laat je door Charlon 
coachen. Want speciaal voor bezoekers aan De 
Nederlandse Carrièredagen geeft Charlon een 
gratis coachingsessie weg. 

Om kans te maken hoef je alleen maar te 
vertellen met welke krachtige oneliner jij je 
toekomstige werkgever inpakt. En natuurlijk 

wint de beste oneliner 
de coachingsessie.

Gebruik de QRcode 
en ga naar de 
facebookpagina van 
De Nederlandse 
Carrièredagen. Hier legt 
Charlon in een video 
nog eens precies uit 
wat de bedoeling is en 

vervolgens kun jij op die plek je oneliner delen. 

Stand 93: Gratis LinkedIn foto
Een professionele foto op je LinkedInprofiel is een echte must als je aan 
het solliciteren bent. Daarom kun je op De Nederlandse Carrièredagen 
helemaal gratis een goede foto laten maken. In stand 93 is de hele dag een 
fotograaf aanwezig om jou van je meest professionele kant vast te leggen. 
Natuurlijk kun je deze foto niet alleen voor je LinkedIn profiel gebruiken, 
ook is een profielfoto een mooie toevoeging aan je cv. Want, zo blijkt uit 
onderzoek, door het koppelen van een gezicht aan een naam wordt je 
sneller onthouden. 
Je foto is na de beurs terug te vinden op carrierebeurs-fotos.nl.

Stand 87: Gratis CV Check
Bij zowat alle sollicitaties wordt om je cv gevraagd. Dus een goed cv is 
heel belangrijk bij het vinden van die passende baan. Voldoet jouw cv 
aan alle eisen die recruiters hieraan stellen? Sluit jouw cv optimaal aan 
bij je motivatiebrief? Is je cv een weerspiegeling van jouw kwaliteiten en 
talenten? Maar is hij ook logisch, kort, krachtig en to-the-point? Kortom: 
springt jouw cv er op een positieve manier uit? Check het tijdens De 
Nederlandse Carrièredagen. 

Twee dagen lang is het team van JobBootcamp aanwezig om jouw 
cv te checken en je van tips te voorzien om deze nog beter te maken. 
JobBootcamp verzorgt sollicitatietrainingen en biedt persoonlijke coaching 
op maat. Je vindt de CV Check op stand 87.

Kom FIFA 19 spelen op het  
IT Experienceplein 
Kun jij tussen al het netwerken, oriënteren en solliciteren wel wat fun gebruiken? 
Breng dan zeker een bezoekje aan IT-Experience. Zo kun je hier dankzij InWork 
bijvoorbeeld een potje FIFA 19 spelen. 

Ben jij gek op deze videogame? Dan 
is InWork misschien ook wel een 
werkgever voor jou. Hoezo dan? 
“FIFA 19 past heel goed bij InWork 
en de mensen die we zoeken. 
Met FIFA 19 willen we laten zien 
dat we bij InWork toegankelijk zijn 
en dat plezier voorop staat. Werken 
mag best leuk zijn en bij InWork 
kom je thuis bij een vriendelijke club 
waar je, terwijl je plezier hebt, bouwt 
aan jezelf en door kan groeien met je 
carrière.”

Stand 102: TalentMatch blijft 
voor je zoeken naar jouw  
carrièrematch!
Ben je na het bezoek aan De Nederlandse Carrièredagen je ideale 
werkgever nog niet tegen gekomen? Niet getreurd, de zoektocht naar jouw 
ideale baan kan ook na deze beursdagen gewoon doorgaan. 

Talentpool
Door een TalentMatch profiel aan te maken word je automatisch 
opgenomen in de Talentpool van carrièreportal Jobnet. Zodra bedrijven via 
Jobnet op zoek gaan naar interessante kandidaten voor een functie in hun 
bedrijf, controleert Jobnet automatisch de kandidaten uit de Talentpool. 
Als jouw profiel aansluit bij een bedrijf en de functie die ze beschikbaar 
hebben, dan is er een match. En worden jouw gegevens, als jij daar 
toestemming voor geeft, onder de aandacht gebracht van de werkgever. Zo 
mis je geen enkele sollicitatiekans en ben je 
er altijd als eerste bij. 

Op de beurs
Een TalentMatch profiel maak je eenvoudig 
aan tijdens je bezoek aan De Nederlandse 
Carrièredagen. In stand 102 kun je direct je 
profiel aanmaken en kun je uiteraard al je 
vragen stellen.

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Interesse gewekt?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar info@clipboardmedia.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jascha Vink op 015-7600700.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Grafi sch vormgever (pt)
Ben jij een vormgever die in een kwartier een magazinepagina weet op te maken? Binnen no-time een nieuw logo ontwerpt? 
Een verpakking voor die gave gadget uit de grond stampt? Magazines (print & online), social media, logo’s, packaging; bij 
Clipboard Media doen we het allemaal. Gelegen in een sfeervol pand aan de Oude Vliet in Rijswijk/Del�  werken wij non-
stop aan onze platforms DIGIFOTO, Baaz, WINMAG Pro & Partyscene. 

Enthousiaste accountmanager (� )
Het medialandschap is mooi en veranderlijk – dat bied kansen en mogelijkheden. Aandacht en positioneren, meedenken 
en adviseren; je vult de klant aan en regelt alles tot in de puntjes. Je kunt oogsten, maar bovendien zaaien, en beschikt over 
de gunfactor. Wij zoeken mensen met verantwoordelijkheid: zij die durven te leiden binnen een team. Een functie met 
doorgroeimogelijkheden dus!

Clipboard Media & Content
Del� weg 147, 
2289 BD Rijswijk, Nederland
Tel: +31(0)15 7600.700  
info@clipboardmedia.nl 
www.clipboardmedia.nl

www.bestgraduates.nl

Doe mee met
BestGraduates 2019 en maak

kennis met o.a.
Ontmoet
topwerkgevers!
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10:30 
Succesvol netwerken verkoop 
jezelf in 1 minuut 
Carrièreworkshop, zaal 1
 
Gamification (English) 
IT, zaal 3
 
Cruyffiaanse workshop: 'Hoe 
word je een Master in jezelf 
positioneren’
Master, zaal 4
 
7 concrete tips voor directe 
tijdwinst 
Carrièreworkshop, zaal 6
 
Innovatie in de gezondheidszorg 
Zorg & Welzijn, zaal 8

11:45 
WE MAKE IT WORK, hoe kan ik 
mij omscholen binnen de IT met 
baangarantie? 
Carrièreworkshop, zaal 1 

 ‘Its all about you’ Onderhande-
len/durf te vragen
Vrouw & Carrière, zaal 2
 
Agile Scrum… en daarom werkt 
het! 
IT, zaal 3
 
3D project Mileston: Ontdek 
jouw bouwtoekomst 
Techniek, zaal 4
 
Iedere dag werken aan een 
slimme overheid 
Overheid, zaal 5
 
De kracht baan waar je energie 
van krijgt! 
Carrièreworkshop, zaal 6
 
Netwerken voor een betere 
carrière 
Diversity, zaal 8

 

13:00     
Snelle Carrièremakers 
Carrièreworkshop, zaal 1

Yes, She’s Smart 
Vrouw & Carrière, zaal 2
 
Exploits and Secure Coding 
IT, zaal 3
 
Why working is the startup 
community was the best career 
dicusion of my life? 
Techniek, zaal 4
 
Een kijkje in de keuken van 
gemeenten met klantreizen 
Overheid, zaal 5

Studeren in het Verenigd 
Koninkrijk
Master, zaal 6

‘Wat denk jij dat je uitstraalt?’ 
Carrièreworkshop, zaal 8

14:15     
Slimmer een scriptie schrijven: 
Kickstart je scriptie!
Carrièreworkshop, zaal 1
 
Keuzes kunnen kansen zijn! 
Vrouw & Carrière, zaal 2

 Wat wordt jouw rol in de digitale 
transformatie
IT, zaal 3
 
After the PhD – What’s next? 
PhD, zaal 4
 
Hoe word ik een jonge topamb-
tenaar 
Overheid, zaal 5

 Van hard sales naar heart sales 
in de laboratorium branche? 
CLS, zaal 6

Innovatie in de gezondheidszorg
Zorg & Welzijn, zaal 8

15:30      
Ontdek je passie
Carrièreworkshop, zaal 1
 
Hoe activeer je je Female Factor 
voor succes? 
Vrouw & Carrière, zaal 2
 
Circulaire Economie: in 
netwerken kom je verder
Techniek, zaal 4
 
Jouw talent vs. jouw loopbaan 
Carrièreworkshop, zaal 5
 
De impact van goede  
Jeugdbescherming
Zorg & Welzijn, zaal 8

Vrijdag 23 november
Het Congresprogramma

Alle workshops duren een uur en zijn gratis 
bij te wonen voor bezoekers van De 
Nederlandse Carrièredagen. Meer weten 
over een specifieke workshop of zien door 
wie de workshop wordt verzorgd? Kijk dan 
voor het complete en actuele 
congresprogramma op carrieredagen.nl. 
Vooraf aanmelden voor een workshop is 
niet mogelijk.

Workshop uitgelicht 

Will2Be:  
Keuzes kunnen 
kansen zijn
Als Life, stress en burn-out Coach weet Willemijn Buijn dat 
veel twintigers en dertigers moeite hebben om te kiezen. 
Al die mogelijke opties in combinatie met het gevoel te 
moeten presteren zorgt voor keuzestress, werkdruk en 
onbeantwoorde levensvragen. “Het is een generatieding, 
een duidelijk pad zoals onze ouders die doorliepen is er 
niet meer. In plaats daarvan willen we alles en het liefst 
zonder concessies te hoeven doen: een carrière, genieten 
van het leven, reizen, een gezin.” Meer dan eens zag 
Willemijn mensen naar het buitenland vertrekken in de 
hoop daar antwoorden te vinden. “Maar vaak was dat alleen 
het vooruitschuiven van een probleem. Een vlucht.” 

Burn-out
Onder jongeren is de afgelopen decennia het aantal burn-
outs buitensporig toegenomen. “De oorzaak van een burn-
out is nooit alleen werk, het is eerder een combinatie van 
alles, zowel in werk als privé.” Om te genezen van een burn-
out kan het nodig zijn dat iemand zijn mindset compleet 
veranderd. “Ook moeten veel mensen beseffen dat niet 
alles is wat het lijkt. Wat je van anderen ziet op social media 
is vaak niet de volledige waarheid.”

Keuze(stress)
Als coach begeleidt Willemijn de zoektocht naar iemands 
Life Purpose en biedt ze hulp bij keuzestress. Hoe je de 
juiste keuzes kunt maken, die goed zijn voor jou en hoe 
je omgaat met de druk ervan, dat laat ze zien in deze 
workshop. Ze laat zien dat keuzes ook kansen zijn. 

Keuzes kunnen kansen zijn 
14:15 uur, zaal 2

Bedrijfspresentaties
 
Hoe is het om te werken bij? Alle
bedrijfspresentaties duren 30 minuten en 
zijn gratis bij te wonen. De presentaties 
vinden plaats in zaal 7.
 
12.00   Een carrière bij Jeugdbescherming  

 Regio Amsterdam
13.00   Provincie Zuid-Holland - Hoe  

 overleef ik een overheids instantie?!
13.45  DCRM
14.30   NRG

Workshop 
bijwonen?



11

www.bestgraduates.nl

Doe mee met
BestGraduates 2019 en maak
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Exclusieve
inhousdagen!

Alle workshops duren een uur en zijn gratis bij te wonen voor bezoekers van De 
Nederlandse Carrièredagen. Meer weten over een specifieke workshop of zien 
door wie de workshop wordt verzorgd? Kijk dan voor het complete en actuele 
congresprogramma op carrieredagen.nl. Vooraf aanmelden voor een workshop 
is niet mogelijk.

Workshop uitgelicht 
Loopbaan Lounge: 
Guerrilla solliciteren
De arbeidsmarkt kan een jungle zijn. En als je in jouw 
jungle wilt opvallen, dan moet je als sollicitant een 
sterk en onderscheidend profiel hebben. 

Tijdens de workshop ‘Guerrilla Solliciteren’ leer je om 
op een nieuwe manier naar jouw arbeidsmarkt te 
kijken. Je maakt op inspirerende en interactieve wijze 
kennis met andere sollicitatiestrategieën en ontdekt 
hoe je jezelf op een stoere, doelgerichte en authentieke 
manier kan presenteren. 

Michel Jansen is spreker en trainings-coördinator bij 
Loopbaan Lounge en gelooft in werk als belangrijk 
platform voor geluk en dat leren best leuk mag zijn. Hij 
geeft op een creatieve manier en vol humor praktische 
tips en motiveert anderen om op een andere wijze naar 
de arbeidsmarkt te kijken. Kansen herkennen en 
grijpen. Niet alleen de theorieën van Donald Trump en 
Einstein, maar ook Bert, Ernie en 2Pac passeren tijdens 
deze workshop de revue. Owja... Hij neemt ook een 
hoop cadeautjes voor je carrière mee.

Guerrilla solliciteren
15:30 uur, zaal 5

Bedrijfspresentaties
Hoe is het om te werken bij? 
Werkgevers vertellen je er alles 
over in de bedrijfspresentaties. 
Alle bedrijfspresentaties duren 30 
minuten en zijn gratis bij te 
wonen voor bezoekers van De 
Nederlandse Carrièredagen. 

De presentaties vinden plaats in 
zaal 7.
 
13.00 Provincie Zuid-Holland –  

  Hoe overleef ik een  
  overheidsinstantie?!

Workshop bijwonen?

10:30 uur
Ontdek je passie 
Carrièreworkshop, zaal 1
 
3 stappen om je carrière-switch 
in gang te zetten 
Vrouw & Carrière, zaal 2
 
Hoe realiseer ik mijn droom-
baan 
Master, zaal 4
 
Social Media Awareness
Overheid, zaal 5
 
Maak de MATCH: in 5 stappen 
naar de baan die bij je past 
Carrièreworkshop, zaal 6
 
ZZP: Zelfstandig Zorg Personeel 
Master, zaal 8

11:45     
De kracht baan waar je energie 
van krijgt! 
Carrièreworkshop, zaal 1
 
‘Its all about you’ Onderhande-
len/durf te vragen 
Vrouw & Carrière, zaal 2
 
From #self-driving boat to 
autonomous inland shipping by 
deep learning 
IT, zaal 3
 
Weken voor het ministerie van 
Justitie en Veiligheid, bij de 
dienst Justitiële Inrichtin-
gen.‘Een kijkje in de wereld van 
Detentie’
Overheid, zaal 5
 
Hoe wordt je succesvol in een 
Corporate? 
Diversity, zaal 8

13:00 
Snelle Carrièremakers 
Carrièreworkshop, zaal 1
 
Vrouw, zet jezelf in de schijn-
werpers 
Vrouw & Carrière, zaal 2
 
Digitaal je rijbewijs halen
IT, zaal 3
 
Jouw toekomst als ingenieur! 
Techniek, zaal 4
 
Cruyffiaanse workshop: ‘Hoe 
word je een Master in jezelf 
positioneren 
Master, zaal 6
  
WE MAKE IT WORK, hoe kan ik 
mij omscholen binnen de IT met 
baangarantie? 
Carrièreworkshop, zaal 8

14:15     
Succesvol netwerken verkoop 
jezelf in 1 minuut 
Carrièreworkshop, zaal 1
 
You got it girl! Kies een carrière 
in digital
Vrouw & Carrière, zaal 2
 
Ethical hacking: live demonstra-
tion
IT, zaal 3
 
Boost your career! Get your 
PDEng degree and become a 
technological designer 
PhD, zaal 4
 
Iedere dag werken aan een 
slimme overheid
Overheid, zaal 5
 
De helende werking van 
aanwezigheid  
Zorg & Welzijn, zaal 8

15:30     
Weg met de brief, maak een 
Videosollicitatie!
Carrièreworkshop, zaal 1
 Yes, She’s Smart 
Vrouw & Carrière, zaal 2
 
Van hard sales naar heart sales 
in de laboratorium branche? 
CLS, zaal 4
 
Guerrilla solliciteren
Carrièreworkshop, zaal 5
 
De impact van goede Jeugd- 
bescherming 
Zorg & Welzijn, zaal 8

Zaterdag 24 november
Het Congresprogramma
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“Op de werkvloer gelden spelregels. 
Spelregels die door mannen zijn 
bedacht en die mannen snappen. 
Als je als vrouw dat niet weet, dan 
sta je direct met één-nul achter. Met 
alleen maar goed je best doen en 
hard werken kom je er niet”
Op de werkvloer bestaat er nog 
altijd grote ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. Vrouwen 
verdienen minder en krijgen 
minder kansen, maar zijn ook nog 
altijd in managementfuncties in 
de minderheid. “Je ziet dat veel 
vrouwen afhaken. Zo werkt 75 
procent van de vrouwen drie dagen 
of minder. 12 procent werkt niet en 
slechts 12 procent werkt fulltime. 
Daarbij is slechts de helft van de 
werkende vrouwen economisch 
onafhankelijk. Een groot deel van 
de vrouwen verdient minder dan 
900 euro per maand.” 

In deze workshop spreekt Marga Miltenburg over zichtbaarheid en wat je 
kunt doen om je zichtbaarheid te verbeteren. Want als je niet zichtbaar 
bent, word je niet gezien, dus ook niet gevraagd voor dat interessante 
project of die promotie. ‘Deze workshop is speciaal bedoeld voor vrouwen 
die zichzelf graag willen laten zien. Vrouwen die regelmatig voor een 
groot of klein publiek staan, maar ook voor vrouwen die gewoon op de 
werkvloer gehoord willen worden. Je ontdekt hoe je ervoor zorgt dat je 
altijd jouw verhaal klaar hebt en kunt laten zien wie je bent.’ 

Marga Miltenburg is de vrouw achter ZijSpreekt. Al jaren hét 
sprekersbureau voor vrouwelijke deskundigen en verantwoordelijk voor 
de training ‘sprankelend presenteren’. Marga werkte jarenlang voor de 
KRO-radio. Ze was programmamaker, eindredacteur en hoofd informatie 
Radio. Regelmatig spreekt zij over het aandeel van vrouwen in de media 
en wat er nodig is om in beeld te komen. Haar advies: ‘Toon lef en laat je 
zien. Dus steek je vinger op en zet jezelf in de schijnwerpers!’

Vrouw, zet jezelf in de schijnwerpers!
zaterdag 24 november, 13:00 uur, zaal 2

Om meer vrouwen aan de top te 
krijgen, richtte Vréneli Stadelmaier 
in 2007 SheConsult op. Het is haar 
bedoeling dat de ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen in de 
nabije toekomst zal verdwijnen. 
“Maar om daar op te gaan wachten, 
heeft geen zin. Tot die tijd zullen 
ambitieuze vrouwen, met een goed 
stel hersens ervoor zorgen dat ze 
toch kunnen groeien.”
Dat betekent allereerst de spelregels 
kennen. “Je moet weten dat er 
andere regels gelden dan op de 
universiteit, maar ook weten wat die 
regels zijn. Pas dan kun je besluiten 
of je mee wilt spelen of niet.” 
Met meespelen bedoelt Vréneli 
overigens niet dat je als vrouw jezelf 
moet verloochenen. “Juist niet, het 
gaat erom dat je trouw blijft aan 
jezelf, maar ook gebruik maakt 
van de regels. Je ziet dat vrouwen 

die dit beheersen het ook heel ver 
schoppen. Neem een Gerdi Verbeet 
of Herna Verhagen (CEO PostNL).”
“Daarnaast is ook partnerkeuze 
ongelofelijk belangrijk”, vertelt 
Vréneli. “Wil je een gezin en een 
carrière combineren, dan is het 
belangrijk dat je partner achter je 
staat en dat de taakverdeling thuis 
goed geregeld is.”
Tijdens De Nederlandse 
Carrièredagen zal Vréneli je 
inzicht geven in hoe je als vrouw 
succesvol kunt zijn in je werk. Ze 
laat je zien dat dat niet alleen met 
inhoud te maken heeft en geeft je 
de beginselen van het strategische 
spel mee.

Yes, She’s Smart!
vrijdag 13.00 zaal 2
zaterdag 15.30 uur zaal 2

Vers van de universiteit of hogeschool kan het best lastig zijn voor een jonge vrouw 
op de arbeidsmarkt, meent Vréneli Stadelmaier. Daarom wil ze jou met dit 
theatercollege beter voorbereiden op wat er komen gaat. Een slimme meid is op 
haar toekomst voorbereid!

Workshop uitgelicht
SheConsult:  
Yes, She’s Smart!

BOEKENTIP

Nice girls don’t 
get the corner 
office
Werk jij altijd non-stop door 
zonder pauze? Maak je je zorgen 
of je anderen niet beledigt met je 
feedback? Vraag je collega’s altijd 
om raad voordat je een beslissing 
neemt? Of wil je gewoon dat 
iedereen je aardig vindt? Als je een 
van de bovenstaande vragen met 
ja hebt beantwoord, is volgens 
Lois P. Frankel de kans groot dat er 
regelmatig een promotie aan je neus 
voorbijgaat en dat het je meestal 
niet lukt om je dromen & ideeën 
waar te maken. 

Nice girls don’t get the corner 
office gaat over de meest gemaakte fouten van vrouwen op hun 
werk, het doet suggesties om grip te krijgen op je carrière en het beschrijft 
manieren waarop je jezelf in de weg zit bij het benutten van al je talenten. 

Lois P. Frankel | € 15,00 | Boekerij 

Afgestudeerd? Wachten op banen en  
vast contract niet nodig
Studenten vinden gemiddeld sneller een baan en wachten minder lang op een vast contract. In de zoektocht 
naar gespecialiseerd personeel grijpen werkgevers soms naar paardenmiddelen. Zelfs zonder diploma willen 
bedrijven studenten met een technische of economische opleiding alvast aan zich binden. 

Workshop uitgelicht
ZijSpreekt: Vrouw, 
zet jezelf in de 
schijnwerpers!

Top 5 opleidingen met 
langste duur tot eerste baan

HBO starters
• European studies
• Toerisme
• Muziek
• Dans
• Kunstacademie

WO starters
• Geschiedenis
• Cultuurstudies
• Kunst- en cultuurstudies
• Letterkunde 
• Archeologie

Top 5 opleidingen met 
kortste duur tot eerste baan

HBO starters
• Optometrie en Audiologie
• Lerarenopleiding Natuur-/Scheikunde
• Lerarenopleiding Economie
• Verpleegkunde
• Lerarenopleiding Wiskunde

WO starters
• Geneeskunde
• Accounting
• Farmaceutische wetenschappen
• Fiscale economie
• Econometrie

Bron: CBS/SEO

Workshoptip  
Hoe word ik een jonge  
topambtenaar?
Door een juiste mix van persoonlijk leiderschap, innovatiedrang en creativiteit kun je snel groeien binnen de 
overheidsbranche. Deze workshop geeft inzicht over hoe ook jij kunt groeien binnen de overheidsbranche. 
Hoor de persoonlijke verhalen van vier jonge topambtenaren en laat je verassen door hun ervaringen bij de 
overheid. Stel vragen, werk aan je netwerk en doe inspiratie op voor jouw carrière!

Hoe word ik een jonge topambtenaar?
vrijdag 23 november 14:15 uur, zaal 5

Workshoptip
In 5 stappen naar de 
baan die bij je past
Ben jij op zoek naar een baan, maar 
weet je nog niet precies wat je wilt, 
waar je het zoeken moet of vind 
je het lastig om te vertellen waar 
jij goed in bent? Doorloop in deze 
workshop 5 stappen die leiden tot 

een baan die écht bij je past.

Maak de MATCH: in 5 stappen naar 
de baan die bij je past
zaterdag 24 november, 10.30 uur 
zaal 6
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“Mijn eerste 
werkdag was 
heel bijzonder. 
Ik ben vanaf 
klein jongetje 

al enorm fan van Ajax en dat ik daar 
mocht komen werken, was natuurlijk 
heel speciaal. Maar nog steeds is het 
bijzonder als ik naar mijn werk toe 
loop en de Johan Cruijff ArenA op 
de achtergrond zie. Dan heb ik weer 
enorm veel zin om er een mooie dag 
van te maken”, vertelt Buijs trots.  

Rutger Buijs studeerde de 
Master in Sport Management 
aan het Johan Cruyff Institute 
in Amsterdam en kon na zijn 
afstuderen aan de slag als stagiair 
op de sponsorafdeling van Ajax. 
“Ik ben in 2017 bij Ajax terecht 
gekomen via de Ajax Talentendag”, 
vertelt de Cruijff-alumnus. “Na 
meerdere rondes doorlopen te 
hebben, was ik de uitverkorene en 
mocht ik aan de slag als stagiair 
op de sponsorafdeling. Maar de 
weg hiernaartoe was vrij lastig en 

hobbelig. Na mijn HBO-studie 
Sportmanagement lukte het mij 
niet om een baan in de sport 
te vinden. Ik ben daarom gaan 
werken bij een assurantiekantoor 
om werkervaring op te doen en 
in 2016 ben ik de Master in Sport 
Management aan het Johan Cruyff 
Institute gaan volgen. Ik hoopte 
dat ik met deze Masteropleiding 
dichter bij mijn doel zou komen om 
in de sport te gaan werken en dat is 
gelukt. Zonder deze studie had ik 
nooit stage kunnen lopen bij Ajax. 
Inmiddels heb ik mijn stageperiode 
afgesloten en ben ik sinds acht 
maanden in dienst als Medewerker 
Sponsoring.”

Het werken bij een topclub vergt 
veel tijd en energie. Hoe ervaart 
de Ajax-werknemer zijn functie tot 
dusver? “Ik vind het ontzettend 
leuk! We werken met een hecht 
en sterk team en alle afdelingen 
willen elkaar graag helpen om 
de club zo ver mogelijk te laten 
reiken. De druk is altijd hoog, maar 

dat moet ook. Ajax is de grootste 
voetbalclub van Nederland en 
moet altijd presteren, of dit nu op 
het veld is of op kantoor. We willen 
de beste zijn in alles wat we doen 
en zo steek ik zelf ook in elkaar. Ik 
ervaar de werkdruk daarom niet 
als negatief. Ook ik wil mezelf elke 
dag blijven ontwikkelen met in mijn 
achterhoofd houdende dat ik de 
beste wil zijn. Mijn ambitie is om op 
kortere termijn door te groeien naar 
een volwaardig accountmanager 
sponsoring.”

Buijs beleeft een droom van velen, 
maar bewijst dat alles mogelijk is. 
“Toen ik twee jaar geleden in de 
financiële wereld werkte, ben ik 
altijd blijven geloven dat ik ooit 
voor mijn favoriete voetbalclub 
zou gaan werken. Daardoor ben 
ik alsnog terecht gekomen op de 
positie waar ik nu zit. Mijn advies 
voor iedereen die droomt van een 
baan bij Ajax is dan ook: Blijf in je 
dromen geloven en ga er voor de 
volle 100% voor.”

Het Johan Cruyff Institute 
geeft tijdens de Nederlandse 
Carrièredagen op 23 en 24 
november de Cruyffiaanse 
workshop ‘Hoe word je een Master 
in jezelf positioneren?’ Johan wist 
zich altijd perfect te positioneren, 
zowel in een team als in het spel. De 
workshop gaat over het verkrijgen 
van een goed inzicht op welke 
positie jij maximaal kan presteren. 

Of het nu gaat over presteren in een 
team of leidinggeven, het voeren 
van een sollicitatiegesprek of het 
stellen van een persoonlijk doel, in 
alle gevallen moet je weten hoe je 
jezelf positioneert.

Hoe word je een Master in jezelf 
positioneren? 
13.00 uur, zaal 6

Rutger Buijs, Medewerker Sponsoring AFC Ajax 

‘Blijf in je dromen 
geloven en ga er voor’

Op vrijdag gaat Lexter Woodley in 
gesprek met drie carrièretijgers: 
Machiel Gosschalk, Sadik Cevik en 
Kozhir Aldaoudi.
Machiel Gosschalk is van origine 
bedrijfskundige, maar vooral erg 

ondernemend. Momenteel werkt 
hij als manager bij EY, waar hij de 
Next Generation praktijk leidt en 
verantwoordelijk is voor het Next 
Gen programma. 
Na een carrièrestart als Investment 

Banking Analyst in London werkt 
Sadik Cevik nu bij Oliver Wyman 
waar hij zich richt op strategische 
en operationele onderwerpen 
met een specifieke focus op 
Commerciële Due Diligences en 
ander transactie gerelateerd werk 
voor Private Equity bedrijven. 
De slogan van Kozhir Aldaoudi is; 
‘Ik ga door waar anderen stoppen.’ 
Met die instelling heeft hij het 
inmiddels geschopt tot Financial 
advisor bij de Royal Schiphol 
Group. 

Ook zaterdag gaat Lexter Woodley 
in gesprek met drie toppers: Gigi 

Levens, Margit Laurs en Savvas 
Oroilidis. 
Gigi Levens weet haar kennis 
omtrent econometrie en 
bedrijfscommunicatie samen te 
brengen in haar werk als developer 
in IT. Het is haar overtuiging dat 
hier veel toegevoegde waarde in zit. 
Voor haar gaan IT en communicatie 
hand in hand.
Met twee masters op haar conto 
en werkervaring bij Symbid en 
Coolblue werkt Margit Laurs nu 
als Manager Data Analytics - Tax 
bij PwC.  In deze rol overbrugt 
zij het gat tussen business, data 
en techniek en helpt ze collega’s 

Onderzoek wijst uit dat snelle carrièremakers een brede 
kijk op zaken hebben, eerder grenzen verleggen, meer 
openstaan voor nieuwe manieren van werken en 
zichzelf én de emoties van anderen beter begrijpen. In 
deze workshop vertelt een aantal carrièretijgers hoe zij 
hard op weg zijn naar de top. Ook geven ze tips hoe 
deze ook voor jou te bereiken is.

en klanten, door de vertaalslag 
te maken van data naar concrete 
inzichten.
Savvas Oroilidis is Regional 
Account Executive OEM & IoT 
Solutions bij Dell en helpt bedrijven 
als Siemens, Honeywell en Fox IT 
om hun producten te ontwikkelen 
en in de markt te zetten. Ook doet 
hij o.a. mee met het Global OEM 
Leadership Development (GOLD) 
programma en hij was voor 3 jaar 
de voorzitter van Dell Legacy of 
Good Community voor Nederland.
 
Snelle Carrièremakers 
23 & 24 november, 13:00 uur, zaal 1

Workshop uitgelicht:
Snelle carrièremakers

Margit Laurs Gigi Levens Machiel Gosschalk Sadik Cevik Kozhir Aldaoudi Savvas Oroilidis



Rotterdam School of Management
Erasmus University

Zet de volgende stap in 
je carrière, verrijk je kennis 
en kunde met een master 
bedrijfskunde.

Parttime Master Bedrijfskunde

»  Tweejarige masteropleiding in het Nederlands

»  Universitaire kennis waarmee je direct aan de slag kunt

»  Avondcolleges aangevuld met online componenten

»   Internationaal project in Shanghai of Kaapstad

Studeer bedrijfskunde 
naast je baan

Meer informatie op: www.rsm.nl/jobnet

Werkplezier | Ontwikkeling | Sollicitatietrainingen | Duurzame Inzetbaarheid 

Wil jij graag:

• Een sollicitatietraining volgen? 

• Weten waar jouw talenten optimaal tot hun recht komen? 

• Een leuke baan (waar je jezelf kunt zijn)? 

• Jouw talenten en competenties in kaart brengen? 

• Je sollicitatie-instrumenten laten controleren? 

• Een nieuwe baan, maar heb je geen idee welke? Of hoe te beginnen? 

• Eens een loopbaanscan doen of je leiderschapskwaliteiten onderzoeken?  

• Iets anders…? 

Dat komt goed uit! Want als bezoeker van de De Nederlandse Carrièredagen helpt 
JobBootcamp je heel graag verder die baan te vinden waar jij echt helemaal tot je 
recht komt. Dat doen we deze dagen o.a. door je CV te checken bij stand 87. 

Hopelijk tot zo!  

JobBootcamp | Heb je vragen? Even sparren? Mail naar info@jobbootcamp.nl of bel met 030 - 227 03 96 

Heb je nog geen idee welke talenten jij bezit? Wat jouw ideale baan is? Of hoe je 
een pakkende motivatiebrief schrijft? 

Ook dat komt goed uit! Kom bij ons langs bij stand 87 en laat je gegevens achter.  

Voor slechts €35 (i.p.v. €185) neem je in december 2018 nog deel aan onze 3-urige 
training Mijn Motivatie, de beste start voor iedere sollicitatie! 
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www.bestgraduates.nl

Doe mee met
BestGraduates 2019 en maak

kennis met o.a.
Win te gekke
prijzen!

1 of 2 marshmallows?
Er zijn vele studies en onderzoeken gedaan 
naar discipline. In de Marshmallow test van 
Walter Mischel, werd een marshmallow 
vlak voor de neus van kleuters gelegd. Zij 
mochten deze meteen opeten of 15 minuten 
wachten en dan kregen zij 2 marshmallows. 
Wat bleek? Kleuters die zich in de test konden 
beheersen, hadden ook in hun verdere leven 
meer discipline en succes.

Discipline lijkt een toverdrankje voor floreren 
en ontwikkeling op allerlei gebieden. Maar 
is het zo dat de één hier van nature over 
beschikt en de ander niet? 

Wilskrachtspier
Gelukkig gaat het niet om mazzel of pech 
hebben. Discipline kan vergroot worden door 
met kennis en inzicht te werk te gaan. Volgens 
sociaal psychologen Baumeister en Tierney 

is discipline te vergelijken met een spier die 
allerlei uiteenlopende taken moet verrichten. 
En deze spier kan uitgeput raken.

Onderzoek toont aan dat onze voorraad 
wilskracht voor verschillende taken wordt 
gebruikt. Ook activiteiten die niets met 
elkaar te maken hebben, putten uit dezelfde 
bron. Bijvoorbeeld: emoties onder controle 
houden, puzzels maken en beslissingen 
nemen.

Proefpersonen die niet mochten lachen 
bij een komische video en geen verdriet 
mochten tonen bij verdrietige video’s, hadden 
meer moeite met het oplossen van puzzels. 
Ook gaven zij eerder op. 

Bloedsuikerspiegel
Onverwacht bleek een gezonde 
glucosespiegel de doorslaggevende factor. 

Is je suikerspiegel op peil, dan ben je veel 
makkelijker in staat om wilskracht te tonen 
dan bij een te lage suikerspiegel.
We zien dit ook terug bij rechters. Aan 
het begin van de werkdag of na de lunch 
kennen zij sneller gratie toe dan op andere 
momenten. Als er besluitvaardigheid wordt 
gevraagd, dient de suikerspiegel op peil zijn.

En bijvoorbeeld politici, die veel 
verantwoordelijkheid hebben en voortdurend 
lastige beslissingen moeten nemen, kunnen 
door vermoeidheid in soms enkele uren 
hun carrière verspelen. Bijvoorbeeld geen 
weerstand bieden aan een foute deal. Hun 
wilskrachtsspier is op dat moment te weinig 
krachtig om de verleiding te weerstaan.

5 tips om jouw wilskrachtspier 
sterk te houden:
1. Zit je in een periode met harde deadlines? 

Vraag op andere fronten dan niet te veel 
van jezelf.

2. Houd je suikerspiegel op peil. Doe dit met 
langzame suikers, zoals groenten, noten, 
vis, kaas en vlees. 

3. Maak van nieuw, effectief gedrag 
een gewoonte. Als een gewoonte is 

ingesleten, kost het geen wilskracht meer. 
Veranderingen in de omgeving zijn een 
goed moment om nieuwe gewoontes aan 
te leren, bijvoorbeeld na een verhuizing 
of baanwisseling. Het inslijten van een 
nieuwe gewoonte duurt gemiddeld 66 
dagen, maar soms slechts 18 dagen. Blijf 
dus proberen te stoppen met roken!

4. Maak gebruik van je ‘koele systeem’. Walter 
Mischel ontdekte dat er twee systemen 
in ons brein zijn. Een ‘heet’ systeem dat 
hier-en-nu aan een verlangen gehoor wil 
geven. Ik wil nú een sigaret of glas bier! 
En een ‘koel’ systeem dat rekening houdt 
met de toekomst. Door hier slim mee om 
te gaan, kun je verlangens afkoelen. Leid 
jezelf af en denk aan andere plezierige 
dingen. 

5. Bedenk een ‘als dan’ aanpak om 
verleidingen voor te zijn. Een voorbeeld: 
‘Als mij een vierde glas wijn wordt 
aangeboden, dan zeg ik dat ik even naar 
het toilet moet en als ik terug ben, dan 
bestel ik een glas water.´

Door: Nanda van Bodegraven, ontwikkelaar 
simulaties en games bij LTP Business 
Psychologists

5 TIPS om je wilskrachtspier 
sterk te houden
Niet dat vierde glas wijn nemen op een feestje. Op zaterdagmorgen 
om 8 uur gaan joggen. Dat moeilijke boek uitlezen. Wie wil dat niet: 
meer discipline en wilskracht?! Zonder wilskracht kunnen wij niet 
veranderen in een betere versie van onszelf.

Lezen Creatieve loopbaanplanning
In deze klassieker onder de loopbaanboeken 
neemt Alien Verhoef je mee op een zoektocht 
naar werk dat écht bij je past. Daarbij boort 
ze verrassende hulpbronnen aan, zoals je 
intuïtie en je creativiteit, en maakt ze ruimte 
voor onverwachte mogelijkheden.

Haast terloops stimuleert Creatieve 
loopbaanplanning je om via visualisaties, 
meditaties en verrassende creatieve 
oefeningen te ontdekken waar je 
enthousiast van wordt. En om anders om 
te gaan met belemmerende gedachten en 
andere obstakels die je van huis uit hebt 
meegekregen.

Het bonusboek 
Werken met het 
essentieprogramma 
helpt je om de 
essentie van je 
verlangens te 
vinden. Daardoor 
kun je meer richting 
geven aan je leven 
en worden wie je in 
essentie bent. 

Alien Verhoef | €24,50 | 
BigBusinessPublishers

Lezen 
Solliciteren? Zet je Gunfactor in!
Wie tegenwoordig succesvol wil solliciteren, 
zal het moeten hebben van zijn netwerk. 
85% van de vacatures wordt namelijk 
via via ingevuld door referral marketing, 
waarbij anderen jouw ambassadeur zijn. 
Als sollicitant moet je daarom werken aan je 
persoonlijke zichtbaarheid en vindbaarheid. 
Het hebben van een hoge gunfactor bij de 
juiste mensen zorgt ervoor dat ze aan je 
denken en je benaderen wanneer ze iets 
horen dat voor jou interessant kan zijn. 
Een optimale online en offline presentatie 
van jezelf is van doorslaggevend belang 
om goed in beeld te komen bij recruiters, 
werkgevers en netwerkcontacten. Het 
wekt vertrouwen. Gertien Beijering leert 
je hoe je invloed kunt uitoefenen op jouw 
gunfactor zodat je zelf in de lead bent en die 
felbegeerde baan krijgt.

Gertien Beijering | € 17,99 | AnderZ



16

Uniek in technical recruitment voor Mbo’ers, Hbo’ers en Wo’ers. 
Wij kijken verder dan jou CV, want uiteindelijk draait het om jou.

1 (2) Heineken
2 (5) Shell
3 (4) Coolblue
4 (1) Google
5 (3) KLM
6 (6) Unilever
7 (12) Deloitte
8 (10) ING
9 (12) ASML
10 (46) Ministerie van 
  Buitenlandse Zaken
11 (24) Ministerie van 
  Justitie en Veiligheid
12 (9) ABN AMRO
13 (8) Philips

14 (14) Rabobank
15 (30) Ministerie van Defensie
16 (11) Bol.com
17 (22) Microsoft
18 (21) Gemeente Amsterdam
19 (23) NS
20 (15) IKEA
21 (26) Gemeente Rotterdam
22 (18) McKinsey & Company
23 (48) Ahold Delhaize
24 (40) KPMG
25 (13) Apple
26 (17) Coca-cola
27 (42) Belastingdienst
28 (55) Gemeente Utrecht

29 (16) Nike
30 (27) PwC
31 (20) Booking.com
32 (34) AkzoNobel
33 (44) Ministerie van   
  Financien
34 (38) Ministerie van 
  Onderwijs, Cultuur en 
  Wetenschappen
35 (29) Ministerie van 
  Economische Zaken en  
  Klimaat
36 (35) Royal HaskoningDHV
37 (33) Samsung
38 (-) Netflix

39 (31) Rijkswaterstaat
40 (32) Endemol
41 (47) Tata Steel
42 (28) Boston Consulting 
  Group
43 (63) L’Oreal
44 (25) Capgemini
45 (-)  Fugro
46 (43) Damen Shipyards
47 (37) Accenture
48 (57) Achmea
49 (-) ExxonMobil
50 (50) EY
51 (19) FrieslandCampina
52 (49) Airbus Group
53 (91) PostNL
54 (52) Arcadis
55 (79) Gemeente Den Haag
56 (45) Nestlé
57 (-) RedBull
58 (59) MSD
59 (77) H&M
60 (60) BAM
61 (61) Ministerie van 
  Volksgezondheid, 
  Welzijn en Sport
62 (39) Airbnb
63 (62) Ministerie van Sociale 
  Zaken en 
  Werkgelegenheid
64 (87) Jumbo
65 (53) Rotterdamse Haven
66 (67) Ministerie van 
  Binnenlandse Zaken en 
  Koninkrijkrelaties
67 (-) ProRail

68 (75) Sogeti
69 (41) BMW Nederland
70 (64) Uber
71 (36) DSM
72 (-) Schiphol group
73 (58) DAF Trucks
74 (83) Heijmans
75 (54) Boskalis
76 (71) Bayer
77 (86) RTL Nederland
78 (97) Nationale-
  Nederlanden
79 (73) AEGON
80 (-) SABIC
81 (78) KPN
82 (88) Heinz
83 (-) Triodos Bank
84 (56) Mammoet
85 (-) ASR
86 (76) Eneco
87 (69) BDO
88 (-) Dow Benelux
89 (95) Delta Lloyd
90 (92) First Consulting
91 (-) Mitsubishi
92 (72) Procter & Gamble
93 (51) Ministerie van Infra- 
  structuur en Milieu
94 (100) Talpa Media
95 (-) Pon
96 (99) Ministerie van 
  Algemene Zaken
97 (-) Tesla
98 (65) The Ocean Cleanup
99 (66) Ziggo
100 (-) ABB Benelux

Studenten en starters kiezen 
Heineken als favoriete werkgever
Van alle ondervraagden zien de meeste studenten 
en starters een carrièremogelijkheid bij Heineken 
als beste start van hun carrière. Dat blijkt uit het 
jaarlijkse onderzoek First Employers 2018 dat 
Memory Research onlangs opnieuw hield onder 
studenten en starters.

Waar willen de starters 
van nu het liefst 
hun carrière 
beginnen? Die 
vraag staat centraal 

in het jaarlijkse First Employers 
onderzoek dat dit jaar voor de 
zevende keer uitgevoerd is. Het is 
dit jaar bierbrouwerij Heineken die 
is uitgeroepen tot First Employer. 
Vorig jaar moest deze topwerkgever 
de eerste plek even afstaan aan 
Google, maar dit jaar staat Heineken 
weer bovenaan de ranking. Nieuw 
toegetreden tot de top tien zijn op 

plek 7 Deloitte en op plek 10 het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
De branches die het meest interessant 
worden bestempeld door de 
respondenten zijn technology en fast 
moving consumer goods (FMCG), 
ook ziet bijna de helft van de starters 
werken bij een startup wel zitten. 
 
Grootste stijgers
First Employers 2018 is een lijst 
met in totaal 100 bedrijven en 
organisaties. De lijst telt dertien 
bedrijven die vorig jaar de ranking 
niet wisten te halen, waarvan we 

de hoogste nieuwe binnenkomers 
vinden op de 38e plek: Netflix en ook 
ExxonMobil en Red Bull komen met 
plek 49 en plek 57 binnen met een 
hoge notering. Van de bedrijven 
en organisaties die vorig jaar 
ook al tot de meest populaire 
werkgevers behoorden is het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
het meest in populariteit gestegen. 
Dit ministerie klom maarliefst 
36 plekken en drong daarmee de top 
tien binnen. Ook Ahold Delhaize 
en Jumbo wonnen flink aan 
populariteit. 

First Employers 2018
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+
Audit & Advisory
1 (1) Deloitte
2 (2) McKinsey & Company
3 (5) KPMG
4 (3) PwC
5 (4) Boston Consulting
   Group
6 (6) EY
7 (7) BDO
8 (8) First Consulting
9 (9) Bain & Company
10 (10) Strategy&
  
Chemie & Lifesciences
1 (1) AkzoNobel
2 (3) Tata Steel
3 (4) MSD
4 (2) DSM
5 (5) Bayer
6 (7) SABIC
7 (10) Cargill
8 (6) BASF
9 (-) FloraHolland
10 (8) Abbott
  
Energie
1 (1) Shell
2 (-) ExxonMobil
3 (3) Eneco
4 (9) ABB Benelux
5 (5) Nuon
6 (10) BP Nederland
7 (7) Gasunie
8 (2) Liander
9 (6) Enexis
10 (4) Stork

Engineering & Logistics
1 (1) KLM
2 (2) NS
3 (4) Royal HaskoningDHV
4 (3) Rijkswaterstaat
5 (-) Fugro
6 (6) Airbus Group
7 (-) PostNL
8 (7) Arcadis
9 (10) BAM
10 (8) Rotterdamse Haven 
 
Finance
1 (2) ING
2 (1) ABN AMRO
3 (3) Rabobank
4 (4) Belastingdienst
5 (5) Ministerie van 
  Financien
6 (6) Achmea
7 (9) Nationale-Nederlanden
8 (7) AEGON
9 (-) Triodos Bank
10 (-) ASR
  
FMCG
1 (1) Heineken
2 (2) Coolblue
3 (3) Unilever
4 (4) Bol.com
5 (5) IKEA
6 (7) Coca-cola
7 (6) Nike
8 (-) L’Oréal
9 (8) FrieslandCampina
10 (9) Nestlé

HighTech
1 (1) ASML
2 (2) Philips
3 (3) Samsung
4 (4) Siemens
5 (7) NXP Semiconductors
6 (6) TNO
7 (9) Otra (Technische Unie)
8 (8) ASM International
9 (5) Aalberts Industries
  
ICT & Telecom
1 (1) Google
2 (4) Microsoft
3 (2) Apple
4 (3) Booking.com
5 (5) Capgemini
6 (6) Accenture
7 (7) Airbnb
8 (10) Sogeti
9 (8) Uber
10 (-) KPN
  
Maritiem
1 (1) Damen Shipyards
2 (2) Boskalis
3 (3) Mammoet
4 (4) Tideway
5 (6) Wärtsilä
6 (5) Van Oord
7 (7) Heerema
8 (8) Jumbo Shipping
9 (9) Huisman

Non-profit
1 (7) Ministerie van
   Buitenlandse Zaken
2 (2) Ministerie van 
  Justitie en Veiligheid
3 (5) Ministerie van Defensie
4 (1) Gemeente Amsterdam
5 (3) Gemeente Rotterdam
6 (9) Gemeente Utrecht
7 (6) Ministerie van 
  Onderwijs, Cultuur en 
  Wetenschappen
8 (4) Ministerie van 
  Economische Zaken  
  en Klimaat
9 (-) Gemeente Den Haag
10 (10) Ministerie van 
  Volksgezondheid, 
  Welzijn en Sport

Mannen en 
Vrouwen
 

Mannen
1 (4) Shell
2 (1) Heineken
3 (2) Google
4 (3) ASML
5 (5) Coolblue
6 (11) Deloitte
7 (9) Rabobank
8 (20) Ministerie van Defensie
9 (6) KLM
10 (8) Philips

Vrouwen
1 (2) Coolblue
2 (-) Ministerie van 
  Buitenlandse Zaken
3 (1) KLM
4 (6) IKEA
5 (3) Google
6 (4) Unilever
7 (22) Ministerie van 
  Justitie en Veiligheid
8 (7) ABN AMRO
9 (5) Heineken
10 (24) Gemeente Rotterdam

Technici

WO-Techniek
1 (2) ASML
2 (3) Shell
3 (4) Philips
4 (10) Royal HaskoningDHV
5 (1) KLM
6 (7) Google
7 (-) Ministerie van Defensie
8 (9) Heineken
9 (6) Boston Consulting 
  Group
10 (-) Ministerie van 
  Buitenlandse Zaken

HBO-Techniek
1 (2) ASML
2 (1) Google
3 (5) Coolblue
4 (8) Microsoft
5 (4) Shell
6 (-) Unilever
7 (3) Philips
8 (-) AkzoNobel
9 (-) Royal HaskoningDHV
10 (10) MSD

MBO-Techniek
1 (4) ASML
2 (3) Shell
3 (8) Microsoft
4 (1) Google
5 (2) Heineken
6 (5) Coolblue
7 (-) Unilever
8 (6) Philips
9 (-) AkzoNobel
10 (7) KLM

Economen 

WO-Economie 
1 (-) Ministerie van 
  Buitenlandse Zaken
2 (7) Deloitte
3 (3) KLM
4 (-) Shell
5 (9) Accenture
6 (2) Unilever
7 (1) Google
8 (10) Philips
9 (-) Gemeente Amsterdam
10 (-) Ministerie van  
  Onderwijs, Cultuur en 
  Wetenschappen

HBO-Economie 
1 (1) Heineken
2 (2) Coolblue
3 (3) Google
4 (5) Unilever
5 (4) KLM
6 (-) Shell
7 (-) Ahold Delhaize
8 (-) Nike
9 (8) Rabobank
10 (7) ING

First Employers is een 
volledig digitaal uitgevoerd 
onderzoek dat is gehouden 
onder lezers en voormalig 
lezers van de Jobnetkrant en 
bezoekers van Jobnet.nl. Aan 
het onderzoek hebben circa 
1450 studenten (vanaf een 
jaar vóór afstuderen) en young 
professionals (t/m 5 jaar 
werkervaring) op WO, HBO en 
MBO-niveau deelgenomen. 
Om de betrouwbaarheid van 
het onderzoek te kunnen 
garanderen, zijn de 
gepresenteerde rangkings 
resultaat van een gewogen 
gemiddelde van 2018 en 2017. 
De rangkings zijn herwogen 
naar de werkelijke samen-
stelling van de doelgroep in 
Nederland. Daartoe is gebruik 
gemaakt van de meest 
recente gegevens van het 
CBS.

Onderzoeks- 
verantwoording

Man vs vrouw
Omdat opleidingsachtergrond en interessegebied van de 
respondenten veelal een rol spelen bij de keuze van 
populaire werkgevers, is het ook interessant om een 
uitsplitsing per branche te maken en te kijken welke 
bedrijven bij welke doelgroep in de smaak vallen. Zo zien 
we bedrijven als ASML, Royal HaskoningDHV 
en Microsoft alleen in de top tien van techneuten, terwijl 
economen kiezen voor Accenture, Deloitte en Ahold 
Delhaize. Ook is het favorietenlijstje van mannen anders 
dan die van vrouwen. Zo zijn Shell, ASML en de 
Rabobank hele populaire bedrijven onder mannen en 
komen IKEA, Unilever en ABN AMRO alleen in de top 
tien van vrouwen voor.

Geslacht
58%  Man
42%  Vrouw

Opleidingsniveau
37%  WO
51%  HBO
12%  MBO

Opleidingsrichting
46%  Economisch
48%  Technisch
6%   Overig

First Employers per branche 
 
Welke bedrijven worden binnen hun eigen branche als favoriet aangewezen? 
Dit zijn de top 10 bedrijven uitgesplitst per branche.

 Technici en 
economen 

hebben andere 
favorieten

beeld hier 
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’s Avonds tijdens een heerlijk 
diner in de A’DAM Toren werd de 
grote winnaar bekend gemaakt. 
Voor de tien finalisten was het 
een afsluiting van een intensieve 
periode waarin ze hebben laten 
zien over uitzonderlijke talenten te 
beschikken. Want deze dag kende 
eigenlijk alleen maar winnaars.

Wat ging hieraan vooraf?
Het is slechts een paar maanden 
terug dat de promomedewerkers 
van BestGraduates het land 
introkken om in contact te komen 
met afstuderende ambitieuze 
studenten. High potentials uit alle 
hoeken van het land schreven 
zich in en deden mee. Tijdens De 
Nationale Carrièrebeurs op 6 en 
7 april jl. werden zij in contact 
gebracht met deelnemende 
topwerkgevers. Ook selecteerde 
elk bedrijf uit alle deelnemers een 
aantal kandidaten voor een één-op-
één gesprek.

Inhousedagen
De high potentials die indruk 
wisten te maken tijdens de één-
op-één gesprekken op e Nationale 
Carrièrebeurs konden uitgenodigd 
worden voor de Inhousedagen. 
Ieder bedrijf werd gevraagd een 
inhousedag te organiseren voor de 
door hen geselecteerde studenten. 
Tijdens deze dagen kregen de 
studenten een kijkje achter de 
schermen en werden zij met 
uitdagende cases en opdrachten 
geconfronteerd. Na deze dagen 

was het de zware taak aan alle 
tien bedrijven om één kandidaat 
als finalist mee te nemen naar de 
finale.

De finale
Rond half 8 ’s ochtends arriveerden 
de eerste finalisten in het West-
Indisch Huis en de spanning was 
duidelijk zichtbaar. Ze hadden geen 
idee wat hen deze dag te wachten 
stond… 

Na een heerlijk ontbijtje en een 
welkomstbriefing, moesten ze aan 
de slag. Als huiswerk voorafgaand 
aan de finale hadden de deelnemers 
een business case voorbereid om 
deze tijdens de finale te presenteren 
aan de deelnemende bedrijven. 
Daarnaast verzorgde LTP Business 
Psychologists een groepsassesment 
waarbij iedere finalist een afdeling 
vertegenwoordigde met behoefte 
aan een opleiding. Helaas was 
het budget beperkt en werd de 
creativiteit van de kandidaten 
helemaal op de proef gesteld toen de 
algemeen directeur bekend maakte 
óók dat budget in te trekken.

Na een heerlijke lunch stonden 
de persoonlijke dilemma’s op het 
programma. Van Filosoof Erik 
Heijerman kregen de studenten 
de opdracht om één voor één 
een betoog te houden over een 
dilemma. Het leverde interessante 
en soms heftige discussies 
op. De kandidaten waren aan 
elkaar gewaagd en ook tijdens 

dit onderdeel was een gezonde 
competitieve sfeer voelbaar.

Na deze laatste ronde zat het erop 
en was het tijd voor ontspanning. 
Iedereen die deze dag aanwezig 
was, stapte aan boord van een 
rondvaartboot voor een tocht 
richting de A’DAM Toren. Tijdens 
een feestelijk en uitgebreid diner 
werd hier de uitslag bekend 
gemaakt. Ook hield ieder bedrijf 
een prachtige speech en reikte een 
prijs uit aan hun eigen finalist. Aan 
het einde van de avond klonken de 
verlossende woorden: Wolke Visser 
is verkozen tot ‘BestGraduate 2018’!

BestGraduates: de zoektocht naar 
hét toptalent is weer begonnen
Ben jij een afstuderende ambitieuze student aan een 
Nederlandse universiteit en hou je wel van een 
challenge? Meld je dan nu aan voor BestGraduates 
2019. De competitie waarin topwerkgevers opzoek gaan 
naar toptalent. Maar voor de strijd van dit jaar losbarst, 
blikken we nog één keer terug op BestGraduates 2018. 
Toen tien finalisten alles op alles zetten om de 
felbegeerde titel ‘BestGraduate 2018’ en de 
bijbehorende hoofdprijs van 10.000 euro te winnen. 

De uitslag van BestGraduates 2018:
En natuurlijk een vermelding van de geweldige prijzen die daarbij horen: 
#1 Wolke Visser – Deloitte – wint 10.000 euro en een lunch met de top 

innovators van Deloitte en een op maat gemaakte prijs.
#2 Sanne Lammers – Strategy& - wint 1.000 euro en een ticket around 

the world.
#3 Joost Willemse – Tata Steel – wint 900 euro en een exclusieve 

helikoptervlucht en lunch met directielid van Tata Steel.
#4 Edze Algera – ING – wint 800 euro en een ‘Jump Beyond Borders’ 

experience bij ING.
#5 Carina Nieuwenweg – Ministerie van Defensie – wint 700 euro en een 

VIP vaardag en een exclusieve lunch met leden van de Defensietop.

De finalisten die zijn geëindigd op nummer 6 t/m 10 hebben allemaal 350 
euro én een prachtige prijs van hun bedrijf gewonnen. Dit zijn ze op 
alfabetische volgorde:
• Ivo Carels – NS – wint een 1e klas Business Card en een lunch in de 

Koninklijke Wachtkamer met een rondleiding bij NS Treinmodernise-
ring.

• Marlinde Koops – ExxonMobil – wint een Formule 1 ervaring.
• Bob Metz – Fugro – wint een zakenreis met een Boardmember van 

Fugro.
• Guus de Wit – Coolblue – wint abseilen van de Euromast en een 

overnachting aan boord van de SS Rotterdam.  
• Ties van der Woord – ASML – wint een 5-daagse trip naar New York 

inclusief bezoek aan de productiefaciliteit van ASML.

Meedoen met 
BestGraduates 
2019?
Net als vorig jaar zijn wij ook dit 
jaar weer op zoek naar 
ambitieuze studenten die willen 
strijden om de felbegeerde titel 
BestGraduate en kans willen 
maken op prachtige prijzen. 
Meedoen aan BestGraduates is 
dé uitgelezen mogelijkheid om 
in contact te komen en te 
netwerken met vele vooraan-
staande bedrijven waaronder 
misschien wel jouw toekomstige 
werkgever! Wil jij deze kans niet 
missen en studeer jij in de 
periode van januari 2019 tot 
april 2020 af aan een Neder-
landse universiteit? Kom dan 
tijdens De Nederlandse 
Carrièredagen langs bij de stand 
van BestGraduates (stand 101) 
óf schrijf je direct online in via 
www.bestgraduates.nl 



op:

✔ Topwerkgevers 23 & 24 november
✔ Workshops Werkspoorkathedraal
✔ Cv check & LinkedIn foto Utrecht

De grootste carrièrebeurs in het najaar!

Onder andere onderstaande werkgevers, bekend op 31 oktober, hebben een stand en/of workshop(spreker) op De Nederlandse Carrièredagen. Kijk voor een update op carrieredagen.nl

CARRIEREDAGEN.NLGRATIS E-TICKET:


