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Flexibele zoekers
“Leer niet om te 
werken, maar 
werk om te 
leren.”



Creatieve onafhankelijken



Werving nieuwe medewerkers 
kinderopvang

• ‘Visvijver’ vergroten
• Andere ‘haakjes’ in de communicatie
• Resultaat: meer en goed passende 

kandidaten





Ambitieuze professional



Carrièregerichten

“Een doel is een 
droom met een 

plan en een 
deadline!”



Medewerkersprofielen in het groene domein

& de tools om leren en ontwikkelen te stimuleren

April 2022







Loyalen

“Leef niet om 
te werken, 
maar werk 

om te leven.”



Maatschappijbewuste Ontplooiers



Mobiliteit

• De juiste stap naar een andere 
werkplek

• Met een passende begeleiding







Zitten Staan

Voor wie is dit een fijne werkplek? 

Creatieve onafhankelijkeLoyale



Zitten Staan

Wie neemt deze lunch mee naar 
werk? 

Carrièregerichte

Loyale



Zitten Staan

Wie gaat het liefst in deze outfit 
naar het werk?

Carrièregerichte
Creatieve onafhankelijke



Zitten Staan

Wie heeft deze boeken in de 
boekenkast staan?

Creatieve onafhankelijke Ambitieuze professional



Zitten Staan

Bij wie kan dit op het C.V. staan?

2015-2016     Callcenter medewerker
2016-2017     Horecamedewerker
2017-2018     Tuinman
2019-2020 Projectleider energieleverancier
2021-2023 Accountmanager verzekeraar

Maatschappijbewuste 
ontplooier

Flexibele zoeker



Zitten Staan

Wie schrijft zich in voor deze 
webinar?

Webinar over duurzaam werken in een 
toekomstbestendige werkomgeving

Hier kun je leren wat werkt en niet werkt om 
medewerkers meer kansen te bieden om 
duurzaam aan het werk te blijven tot het 
pensioen. Belangrijke onderwerpen zijn 

ontwikkeling, betrokkenheid en gezondheid.

Maatschappijbewuste 
ontplooier

Creatieve onafhankelijke



Hoe zorg je ervoor dat binnen jouw organisatie een optimale 
‘tango wordt gedanst’?



• teamuitje laten 
organiseren

• lokaal 
vrijwilligerswerk

• eigen regie en 
vrijheid in 
hybride werken 
(plek en tijd), 
maar mét kaders 

• afdeling/ team-
roulatie 

• loopbaan-
coaching of

• gratis STAP 
budget van de 
overheid 

• werkgroep laten 
oprichten voor 
'young
professionals’ 

• Platform voor 
exposure, 
resultaat tonen

• groeigesprekken 
in plaats van 
beoordelings-
gesprekken

• inzetten tijdens 
het onboarding-
proces van 
nieuwe collega’s

Enkele voorbeelden ter inspiratie

Maatschappijbewuste ontplooiers Creatieve onafhankelijken
Loyalen

Flexibele zoekers Carrièregerichten Ambitieuze professionals



Veel dank voor uw deelname!

Vragen? Neem contact op met Ester Koot van 
Sparkey Motivaction: 

T  020 – 589 83 83
E  e.koot@sparkey.nl

In samenwerking met


