


Waarom 
jongerencommunicatie?

• realistisch beeld  

• juiste werknemers  

• goede keuze, minder uitval 

• ‘ouders van de toekomst’



een realistisch beeld van 
de chemische sector?
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een realistisch beeld van 
de chemische sector?

klopt dit wel? 

hoe denken 
jongeren hierover?



Wat is 
chemie 
volgens 

jongeren?



energie

cosmetica gezondheidszorg

materialen



Wat is geen chemie 
volgens jongeren?



vrije tijdnatuur

mensen





• proces of verandering 
• de natuur, voedsel is geen chemie 
• chemie tussen mensen 
• schoolvak scheikunde

bevindingen



Hoe?

• de juiste student op 
de juiste plek 

• hoe bereiken we die 
‘juiste student’?

? ??



wie zijn die jongeren?

altijd en overal bereikbaar 
voorzichtig, sceptisch, bezorgd over de toekomst 

ze willen iets doen, iets betekenen … 

wij moeten ‘hulp bieden’ om hun dromen waar te maken



Is er een verschil tussen  
jongens en meisjes?

omschrijven 
zichzelf in 

werkwoorden 

ik sport 
ik ga op stap 

ik werk in

omschrijven 
zichzelf in 
bijvoeglijke 

naamwoorden 

ik ben …
vriendelijk 
geduldig



communicatie naar wie?

lovers 
10%

haters 
10%

twijfelaars 
80%
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communicatie via …?

- Onderwijs via docent en 
- direct via evenementen 
- social media



communicatie via …?

Twitter is uit

⬇

- Onderwijs via docent en 
- direct via evenementen 
- social media



keuzes maken

tijd dat ze beginnen met studiekeuze ➜

⬆ 
% jongeren

bron: scholieren.com

http://scholieren.com
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keuzes maken

tijd dat ze beginnen met studiekeuze ➜

⬆ 
% jongeren

is er een match?43%

>2 jaar

32%

≈2 jaar

bron: scholieren.com

http://scholieren.com


wie zijn de ‘beïnvloeders’?

maar hebben die wel een goed beeld… 

van wat er gebeurt? 
waar de chemische sector aan werkt? 

van de beroepen in de sector?



De chemische industrie in 
de toekomst



De chemische industrie in 
de toekomst

Wat voor talenten hebben we nodig?



De chemische industrie in 
de toekomst

Wat voor talenten hebben we nodig?

Hoe krijgen we jongeren hiervoor geïnteresseerd?



https://www.youtube.com/watch?v=Kfuc91MZchU


het draait dus om ervaringen 
door ze persoonlijk aan te spreken 

‘ben jij diegene die …’ 

Interesseren, motiveren, ervaren en reflecteren



benadering

ontdek, ervaar, kies



benadering

ontdek, ervaar, kies



Lab experience day



Essentieel: 
wek interesse op,  
motiveer ze, 
geef eerlijke informatie 
het draait om inhoud en kwaliteit  
betrek de ‘directe omgeving’ erbij

Jongerencommunicatie  

Jongeren laten ervaren opdat  
- ze datgene kiezen dat bij hen past 
- waarbij ze het gevoel dat hun bijdrage er toe doet



Jeugd heeft de toekomst



Jeugd heeft de toekomst
is uw



Hoe zorgen we samen dat u de goede mensen krijgt? 

Ervaar C3 op onze partnerdag …. 

voor meer informatie vul het formulier in!

Jeugd heeft de toekomst
is uw



Hoe zorgen we samen dat u de goede mensen krijgt? 

Ervaar C3 op onze partnerdag …. 

voor meer informatie vul het formulier in!

Zijn er vragen?

Jeugd heeft de toekomst
is uw


