
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Borging in de organisatie 
Voordat je gaat werven moet je eerst duidelijk hebben wat wil je bereiken met het traineeship. Breng daarnaast in kaart wat je verstaat onder 
een traineeship; opleiden naar een specifieke functie of meelopen in verschillende afdelingen op het bedrijf. Denk na hoe je het traineeship 
gaat organiseren op je bedrijf. Wat is het programma? Welke afdelingen? Wie gaat begeleiden? Welke projecten kan de trainee oppakken? 
Welk toekomstperspectief is er?  
 

2. Vaststellen van het profiel 
Wat voor trainee zoek je? Wat zijn de belangrijkste competenties? Hoe beschrijf je de bedrijfscultuur? Tip: een schaap met vijf poten komt 
zelden voor. Dus geef een duidelijke focus aan! 
 

3. Opstellen van de vacature 
Kijk met de ogen van Generatie Z naar de vacature tekst. Wat zij belangrijk vinden:  

▪ Verhalen van anderen: Passie, eigen drijfveren, normen en waarden, het verhaal achter je bedrijf, het moet echt zijn; 
▪ Sommigen zijn wereldverbeteraars en hechten veel waarde aan duurzaamheid, anderen zijn vooral praktisch en doeners; Wat gaan ze 

concreet doen? Wat is je aanbod?; 
▪ Perspectief en doorgroeimogelijkheden, goede baan. Zij zoeken daarbij zekerheid maar ook afwisseling; 
▪ Werk-privé balans. Ruimte voor sociale activiteiten (4 dagen werken); 
▪ Ze doen alles online en zoeken in hun (online) netwerk naar hulp. 

 
4. Vacature uitzetten 

• Dit kan via het vacatureplatform van Kasgroeit, diverse social media kanalen zoals Instagram, LinkedIn en YouTube. Solliciteren via 
WhatsApp mogelijk maken. Online rondleidingen door het bedrijf. Maar denk ook aan het inzetten van je netwerk, zoals de vaste 
medewerkers en scholieren. En last but not least heb het ook over welke begeleiding je kunt bieden en plan alvast evaluatie 
momenten in gedurende de stageperiode, zodat je er niet achteraf achter komt dat het niet loopt zoals jullie van te voren in 
gedachten hadden. 

 
 
 

Checklist traineeship 
Het aanbieden van traineeships is een mooie manier om starters op de arbeidsmarkt binnen te halen. Je geeft 
talenten de kans om kennis te maken met bijvoorbeeld verschillende afdelingen en helpt hen zich te 
ontwikkelen tot professionals. Tegelijkertijd stoom jij hen klaar voor een functie binnen jouw organisatie.  
Het is win-win! 



 

 

5. Kandidaat onboarden 
De trainee welkom heten en kennis laten maken met organisatie en sector. En een buddy aanstellen.  

 

6. Ontwikkelprogramma opstellen  
Bedenk eerst goed wat voor traject je gaat aanbieden. Staat de eindfunctie alvast: bijvoorbeeld bedrijfsleider of teeltspecialist. Of 
staat het open: is het traineeship een ontdekkingstocht waarbij de deelnemer zijn talenten gaat ontdekken. Later in het traject 
wordt dan pas onderzocht welke functie het beste bij de deelnemer past.  
Belangrijk bij traineeship is: het is een combinatie van werken, leren en persoonlijke ontwikkeling. 

 
Het ontwikkelprogramma bestaat uit 3 onderdelen.  

1. Kijk waar de kandidaat nu staat; 
2. Vaststellen van het persoonlijk ontwikkelplan; 
3. Uitvoering en evaluatie persoonlijk ontwikkelplan. 
 

•   
 
 
Kasgroeit kan de werkgever en trainee helpen bij het opstellen van het ontwikkelprogramma. Wij onderzoeken de talenten en competenties 
a.d.h.v. een developmenttest en bepalen samen met de deelnemer de leerdoelen en leerroute. Dit ontwikkelprogramma sluit aan bij de 
gewenste stappen die in de organisatie kunnen worden doorlopen. 

 
7. Passende opleidingsprogramma’s  
Voor MBO4 trainees kan de brancheopleiding glastuinbouw een interessant traject zijn. Voor HBO trainees kan het HortiHeroes programma 
aantrekkelijk zijn. Daarnaast zijn er nog leerlijnen zoals voor de techniek, teelt en leidinggeven. 
 

8. Voortgang van de deelnemer volgen 
Het advies is regelmatig samen met de buddy en deelnemer de voortgang te bespreken. Plan dit vooraf in! Wat gaat goed? Waar ben jezelf 
tevreden over? Heb je voorbeelden? Wat heb je al geleerd? Wat heb je geleerd over jezelf? Welke stappen moet je nog maken? 

 

Vragen of hulp nodig? 
Bel of mail ons op 088 329 20 70 of info@kasgroeit.nl 
 

Inventarisatie 
behoefte 

Formuleren 
behoefte 

Analyse 
ontwikkelpunten 

Actie 
ontwikkelplan 

Uitvoeren 
ontwikkelplan 

Evaluatie 
ontwikkelplan 

Aanleiding 
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