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aantal adviezen en tips. “Voordat je met een vacature naar 
buiten gaat, moet je eerst je website en eventuele social 
media-accounts op orde hebben. Als een sollicitant jouw 
vacature ziet, gaat hij direct googelen om te zien wat hij over 
je bedrijf kan vinden. Als dat beeld niet aanspreekt, ben je 
‘m direct kwijt.” Social media bieden goede kansen om je 
bedrijf te profileren. “Werk met filmpjes, laat zien hoe jullie 
werken, leg uit wat de functie inhoudt.” Ook online banen-
platforms zoals Indeed zijn geschikte wervingskanalen. Be-
langrijk is dat de vacature direct aanspreekt. “Een kandidaat 
scrolt door de vacatures heen en besluit in een split second 
of hij het iets vindt of niet. Vraag je dus af wat de kandi-
daat graag zou willen weten, wat de functie en het bedrijf 
voor hem interessant maken. Tegelijkertijd is het goed om 
te bedenken wat voor soort medewerker jij zoekt. Zo kun 
je je wervingstrategie bepalen.” Klop is er een voorstander 
van om in de vacaturetekst zo concreet mogelijk te zijn. 
“Ook over het salaris. Geef de salarisrange aan, dan hebben 
kandidaten een indicatie. Wees ook duidelijk over werktij-
den, zodat dat niet als een verrassing komt in een volgende 
ronde. Dat werkt ook meteen als een voorselectie.” 
 
Komt het tot contact, dan is de manier waarop dit gebeurt 
ook belangrijk. “Hoe word je ontvangen en aangesproken, 
wat is de sfeer, worden afspraken nagekomen? Dat moet 
allemaal kloppen.” Goed is het ook om te kijken naar bedrij-
ven die het in deze tijd wél lukt om nieuwe mensen aan te 
trekken. “Wat doen zij anders? Misschien kun je daarvan 
leren.”
Klop adviseert werkgevers om ook op de langere termijn te 
denken. “Doe aan personeelsplanning, bijvoorbeeld door te 
werken met scholieren en hun carrièrekansen te bieden in je 
bedrijf, zodat zij kunnen doorstromen in functies die vrijko-
men. Dan valt er niet direct een gat als een medewerker ver-
trekt. Samenwerking met scholen kan hierin veel brengen. 
Menig stagiair heeft zich op zijn stageplaats tot een waarde-
volle medewerker ontwikkeld. Denk daarbij niet alleen aan 
agrarische opleidingen, maar ook aan logistiek, commercie 
en marketing. Sowieso doe je er goed aan om de talenten van 
je medewerkers in kaart te brengen en ze te stimuleren door 
te ontwikkelen. Dat is een investering in het totale potenti-
eel van je bedrijf en daarmee ook in de kwaliteit ervan.” 

AMBASSADEURS
Over ‘kwaliteit’ gesproken: voor werkgevers is het belang-
rijk om een goede naam te hebben. “Agrarische bedrijven 
trekken vaak medewerkers aan uit de eigen regio. Als jouw 
bedrijf negatief bekend staat, willen mensen niet voor je 
werken.” Ben je een goede werkgever en zijn je medewerkers 
tevreden? Dan zijn zij ambassadeurs voor jouw organisatie. 
“Nogal wat vacatures worden ingevuld via het eigen net-
werk. Jouw medewerkers kunnen weer andere medewerkers 
aandragen. Dat werkt alleen als er op een positieve manier 
over je wordt gepraat.” Hoe hou je medewerkers tevreden? 
“Op allerlei manieren. Dat begint met een goed inwerkpro-
gramma, maar ook zaken als heldere communicatie, ontwik-
kelmogelijkheden, aandacht en interesse, een open sfeer en 
dat je samen naar oplossingen zoekt als er problemen zijn, 
dragen daaraan bij. Uiteindelijk komt het erop neer dat je 
gewoon goed voor je medewerkers zorgt.”  

JOHAN IMMINK | ADJUNCT-DIRECTEUR HAVATEC

‘Een familiebedrijf-gevoel 
creëren’
“Wij werkten met bureaus voor de werving van nieuwe medewerkers, maar 
sinds 2018 doen we het zelf. Wij hebben nu 155 medewerkers in dienst en 
elk jaar hebben we zo’n twintig tot dertig nieuwe mensen nodig. De komen-
de maanden hopen we vijftien monteurs te vinden. Daartoe proberen we 
Havatec als een interessante werkgever te profileren. Bijvoorbeeld met een 
goed profiel op LinkedIn, door vacatures te plaatsen op verschillende online 
platforms en door een banner met een oproep om te solliciteren te plaatsen 
bij ons bedrijf. Dat wordt vooral gezien door inwoners uit Nieuw-Vennep die 
dagelijks langs ons bedrijfspand rijden en het misschien zat zijn om in de file 
te staan. Om een goed beeld van ons bedrijf te geven, gaan we een bedrijfs-
video maken die we online delen. We maken ook filmpjes over functies, bij-
voorbeeld over een dag uit het leven van een monteur. Verder adverteren we 
in de lokale media. Door medewerkers uit de omgeving aan te trekken, willen 
we een lokale sfeer creëren in het bedrijf, zodat er een familiebedrijf-gevoel 
ontstaat met een kameraadschappelijke sfeer. Medewerkers kunnen elkaar 
ook buiten werktijd tegenkomen, omdat ze bijvoorbeeld samen voetballen. 
Dat zorgt voor verbinding. Eenmaal in dienst, doen we het nodige om de ver-
binding met medewerkers te versterken en hen een goede en leuke baan te 
bieden. We laten ze een talent scan doen om inzicht te krijgen in hun drijf-
veren en competenties. Wat vind je leuk, hoe wil je jezelf verder ontwikke-
len? Daarmee gaan we aan de slag. Ook mag elke medewerker eenmaal per 
drie jaar een sponsorproject voordragen. Dat heeft al veel moois opgeleverd, 
zoals een project voor een medisch kinderdagverblijf en de sponsoring van 
een lokale feestweek. Onze aanpak lijkt te werken. We krijgen geen tiental-
len sollicitanten, maar wát we krijgen is vaak wel raak. Eenmaal in dienst, 
gaan mensen niet snel weg. Wat daarbij ook helpt, is dat onze machines een 
mooie ‘look & feel’ hebben, mensen voelen dat ze echt iets moois hebben 
gemaakt. Vaak zie ik collega’s nog even een poetsdoek over een machine 
halen voordat hij weggaat. Dat is betrokkenheid. Mooi om te zien.” 
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