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    1.   Saxion Hogescholen

    2.   Technische Universiteit Delft

    3.   Christelijke Hogeschool Windesheim

    4.   Vrije Universiteit, Amsterdam

    5.   Tilburg University

    6.   Universiteit Leiden

    7.   Universiteit Twente

    8.   Erasmus Universiteit Rotterdam

    9.   Hogeschool van Amsterdam

    10. Avans Hogeschool

Samenvatting
Studenten en onlangs afgestudeerden vormen het sterkst 
groeiende segment op LinkedIn. Ze gebruiken LinkedIn om 
hun professionele identiteit te vormen, hun netwerk uit te 
breiden, en relaties op te bouwen met potentiële werkgevers. 
LinkedIn onderzoek laat zien waar studenten zich bevinden, 
wat ze willen en wat er van hen verwacht wordt.

   • Het grootste volume van recent afgestudeerden op 
LinkedIn bevindt zich in Amsterdam. Rotterdam en                
Brussel staan op de tweede en derde plaats.

   •  Recent afgestudeerden in Amsterdam en Antwerpen 
zijn het meest gevraagd en hebben de grootste kans om 
direct benaderd te worden.

LinkedIn biedt goede mogelijkheden om je werkgeversmerk 
in een vroeg stadium onder de aandacht te brengen van deze 
leden.

Overzicht
Studenten zien LinkedIn als een van de beste tools om 
hun professionele carrière een vliegende start te geven.
84% van de student-leden gebruikt LinkedIn om zijn 
professionele netwerk uit te breiden en te onderhouden.

Uit onderzoek van LinkedIn blijkt ook dat 51% van de 
studenten in de Benelux LinkedIn gebruikt, op zoek naar 
carrièremogelijkheden.

Student-leden gebruiken LinkedIn regelmatig om zich te 
informeren over bedrijven, branches en specifieke banen 
of stageplaatsen. Plaats jouw merk in de etalage en breng 
carrièrekansen onder de aandacht van sterk betrokken en 
onderling verbonden studenten.

Waar gaan de afgestudeerden heen?
Branche-informatie levert unieke inzichten op over waar de 
nieuwe afgestudeerden heengaan. Uit LinkedIn gegevens 
blijkt dat de top 5 branches demografisch bestaat uit 
gezondheidszorg, technologie, marketing en communicatie, 
financiële dienstverlening en onderzoek.

We constateerden dat 71% van de studenten in de           
Benelux bereid is te verhuizen voor een baan en dat 13% 
alleen bereid is om te verhuizen binnen hun eigen land.

Vraag en aanbod recent afgestudeerden

Waar moet je zoeken voor talent?
•  Onbenut: deze middelgrote markten hebben 
    een verhoudingsgewijs kleinere vraag, waardoor werven    
    doorgaans gemakkelijker is.

•  Hogere vraag: dit zijn de grootste markten, met de
    grootste vraag, waardoor werven vaak moeilijker is. 

Top 10 universiteiten Benelux op LinkedIn
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De nieuwe generatie
vind je op LinkedIn
Inzichten over onze student-leden

Studenten in de Benelux zijn voor hun werk op zoek naar uitdaging en 
een werkgever om trots op te zijn

 Huidige studenten volume op LinkedIn t.o.v. totaal aantal studenten
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Solvay Business School

Erasmus Universiteit Rotterdam 

Technische Universiteit Delft 
Technische Universiteit Eindhoven 

Universiteit Ghent Katholieke Universiteit Leuven

Universiteit Leiden

Maastricht University

Nyenrode Business Universiteit

Radboud Universiteit Nijmegen

Rotterdam School of  Management, Erasmus University

Universiteit van Amsterdam

Rijksuniversiteit Groningen

Universiteit Utrecht

Tilburg University 



Wat zoeken onze studenten in een baan
Percentage per aspect bij het overwegen van een baan

Hoe bereik je deze kritische generatie?
Studenten en pas afgestudeerden hebben duidelijk andere prioriteiten dan ervaren professionals. Zo wil de nieuwe generatie 
wil zich kunnen identificeren met werkgevers. Ook hechten jongeren meer waarde aan goede carrièreperspectieven en vinden 
ze het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen. Op deze punten verschillen de nieuwkomers op de arbeidsmarkt van hun 
meer ervaren collega’s.

Kom in contact met deze kritische mensen door maximaal gebruik te maken van LinkedIn. Plaats je stageplaatsen en vacatures 
voor recent afgestudeerden op LinkedIn en onze zoek- algoritmes brengen je in beeld bij relevante kandidaten – zowel actief 
zoekenden als passieven, die al werkzaam zijn in vergelijkbare banen.

Wil je weten hoe jouw bedrijf al in contact staat met deze talentpool en hoe je jouw kracht optimaal kan inzetten 

1. Gratis banen voor studenten/recent afgestudeerden
       Plaats je stageplaatsen en banen voor afstudeerders gratis op
     http://www.linkedin.com/job/consumer/students

2. CheckIn
     Gebruik CheckIn om studentenwerving te stroomlijnen
     CheckIn is LinkedIn’s nieuwste, uiterst efficiënte tool voor het werven van afstudeerders tijdens events

3. Bedijfs/Carrièrepagina
      Gebruik authentieke boodschappen om studenten een indruk te geven van hoe het is om bij jouw   
      bedrijf te werken

      Toon jouw werkgeversmerk met gefocuste, gerichte content

4. Gericht adverteren
      Breng jouw boodschap over op leden die bij jouw mogelijkheden passen – zowel binnen als   
    buiten LinkedIn
      Trek bezoekers naar je carrièrepagina en vacatures, of neem direct contact op met kandidaten die niet   
       actief op zoek zijn
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EEN CULTUUR DIE BIJ ME PAST

GOEDE BALANS TUSSEN WERK EN PRIVÉ

UITDAGEND WERK

EEN WERKGEVER WAAROP IK TROTS KAN ZIJN

MOGELIJKHEID OM IETS TE BEWERKSTELLIGEN

GOEDE CARRIÈREMOGELIJKHEDEN

FLEXIBELE ARBEIDSVOORWAARDEN
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