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- ONDERWIJS EN ONDERNEMEN

Mobieltje van  
de zaak… of 
andere aanpak?

Simone Bloemen straalt. Zo’n vijftig van 

‘haar’ studenten vonden onlangs zes 

organisaties in Twente om onder de loep 

te nemen. Dit gebeurde in het kader van 

het project Employer Branding. Of zoals 

projectleider Bloemen het naar de studenten 

noemt: Werken in Twente. 

Wat is aantrekkelijk?

Employer Branding is een 

onderzoeksopdracht van IKT. Doel? 

“Ontdekken wat Twentse organisaties 

aantrekkelijk maakt voor de werknemers 

van de toekomst.” De studenten krijgen 

hiervoor zeven sessies die hen helpen om 

dit te onderzoeken, onder begeleiding van 

roc-docenten en trainees van Wimm. “In de 

eerste sessies leerden ze nadenken over 

voor welke organisaties ze zouden willen 

werken. En: wat moeten die partijen mij 

bieden om door mij aantrekkelijk gevonden 

te worden?” 

Iets anders dan mobieltje

Inmiddels hebben de studenten in groepjes 

van tien een organisatie uitgekozen voor een 

werkbezoek. Daar brengen ze binnenkort 

hun onderzoeksvaardigheden in de praktijk, 

die aan bod kwamen in een van de sessies. 

“Welke vragen moet je stellen bij de gekozen 

bedrijven? Wat is het dna van dit bedrijf? 

Wat zouden ze moeten doen om mensen 

aan zich te binden?” Al gauw duikt dan het 

mobieltje op, toch? “Dat is op hun leeftijd - 

16 tot 18 jaar - wel het eerste waar ze mee 

bezig zijn: geld verdienen, auto van de zaak, 

mobieltje. Maar we hopen dat dat niet de 

uitkomst is…”, lacht Bloemen. Ze gaat ervoor 

dat het project adviezen oplevert waar ook 

andere dan de bezochte organisaties hun 

voordeel mee kunnen doen. 

Meer kans van slagen

Het IKT-project is een onderdeel van het 

Toptraject, een initiatief van inmiddels 

tien vmbo-scholen, ROC van Twente 

en Saxion. De aanleiding? Dat er te veel 

studenten uitvallen die van het vmbo en 

mbo doorstromen naar het hbo. Idee is dit 

te voorkomen door drie dingen: verrijkende 

lesstof binnen de opleiding, projecten als 

Employer Branding die een beroep doen op 

hbo-vaardigheden én in het laatste mbo-

jaar alvast meedraaien op Saxion.

Hebt u voor volgend seizoen een idee voor 

een behapbaar onderzoekje door mbo-

studenten? Mail toptraject@rocvantwente.nl.

Bent u als bedrijf populair in de regio? Grote kans dat u dan onlangs 
benaderd bent door studenten van ROC van Twente. Niet gebeld? 
Hm… misschien wordt het dan tijd iets meer aan uw toekomst te 
denken. En aan hoe u medewerkers blijft aantrekken. Juist dáárover 
denken studenten graag mee vanuit het zogeheten Toptraject.
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Studenten krijgen de opdracht 
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‘Wat zou dit bedrijf 
moeten doen om 
mensen aan zich  

te binden?’


