HOE DOEN AFGESTUDEERDEN HET OP DE ARBEIDSMARKT?
De belangrijkste trends uit KLV’s arbeidsmarktonderzoek

Hoe vinden afgestudeerden een baan?
De eerste baan:

Een volgende baan:

Andere manier

Open sollicitatie

Overig

Werkgever vroeg hem/
haar te solliciteren

Eigen bedrijf gestart

Via medewerker
Wageningen University

Advertentie of
werving via internet

Stage of afstudeervak
Via relaties
(persoonlijk of zakelijk)

Vrienden, familie
of persoonlijke relaties

Advertentie in
gedrukte media

Vacature op het internet

Open sollicitatie
Interne functieverandering

Startsalarissen

Aantal afgestudeerden per jaar
1800

Omgeving: € 1954

1600

Social: € 1855

1400

Technologie en voeding: € 2300

1200

Biologie: € 1968

1000

Gemiddeld € 2030,Later in de loopbaan (afgestudeerden
1970-2011): gemiddeld € 4000,-
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Hoe lang gezocht naar 1e baan?

Baan gevonden per domein
(een jaar na afstuderen)

Gemiddeld: 3,2 maanden
Snelste: Master Food Technology (1,1 maand)
Minst snel: Master Forest and Nature

Biologie, Plant en dier:
166 van 196 (85%)

Conservation (4,4 maanden)

Baan gevonden per sector
Omgeving:
172 van 210 (82%)

Eerste baan:

Baanzoekers komen onderweg tegen:
LABORATORY

Universiteit/onderzoeksinstituut
Industrie, handel, transport
Social:
122 van 143 (85%)

Overheid
Recessie

Onderwijs (incl HBO)

LABORATORY

Zakelijke dienstverlening

Later in de loopbaan:
Industrie, handel, transport
Technologie en voeding:
214 van 235 (91%)

Universiteit/onderzoeksinstituut
Overheid

Zittenblijvende senioren
LABORATORY

Zakelijke dienstverlening
Bronnen: MSc-afstudeerenquête 2012/2013,
Education monitor 2012/2013, WO-monitor 2012,
Loopbaanmonitor 2012 en het alumnibestand.
Meer info: klv.nl/arbeidsmarktonderzoek

Onderwijs (incl HBO)
Ontwikkelings- en
internationale organisaties

Sterkere concurrentie

12 april
VWI - ALV met uitdagende workshop van het
Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs
17 april
KLV & StartLife - Wageningen Business Café
7 mei
Wereldlezing - Criminaliteit in de keten
Samenwerking tussen voedingswetenschappers en criminologen kan goed helpen om
‘gerommel’ met voedsel in de keten tegen
te gaan
15 mei
KLV & StartLife - Wageningen Business Café
16 mei
Bijeenkomst reünistenvereniging De
Zuivelaars
12 juni
Algemene ledenvergadering KLV
12 juni 2014
VWI - Female Leadership & Ambition met workshop
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Programma Young KLV
17 maart Training Debatteren
24 maart Cursus CV writing
25 maart Workshop social entrepreneurship
1 april
Training presentatievaardigheden
8 april
Sollicitatiecafé voor starters
9 april
Cursus netwerken & persoonlijke
branding
14 april Cursus CV writing
23 april Cursus How to find a job in the
Netherlands
14 mei BCF Career Event 2014
20 mei Sollicitatiecafé voor starters
21 mei Training Interview
techniques
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• Zorg dat je optimaal inzetbaar bent,
met kennis en ervaring die up to date
is. Werk aan je competenties, zoals effectief netwerken, jezelf presenteren, je
ideeën verkopen.
• Zoek een mentor of coach. Hij of zij
kan je helpen met nuttige tips, en kan
je daarnaast toegang geven tot zijn of
haar netwerk.

28 maart
KLV - Workshop - Netwerken met LinkedIn,
het actief gebruiken van uw profiel
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• Een vacature wordt pas uitgezet als
het niet lukt om via informele kanalen
iemand te vinden. Zorg daarom dat
mensen je leren kennen. Laat je gezicht
zien op inhoudelijk interessante bijeenkomsten, ook buiten je eigen directe
vakgebied. Zoals onze wereldlezingen of
de bijeenkomsten van de KLV-netwerken en studiekringen.

27 maart
NZV - Discussieavond met studievereniging
De Veetelers
Tevens uitreiking NZV-scriptieprijs 2014.
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Hoe vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt, ook als je al wat verder in je
carrière bent? Een paar adviezen van Silvia Blok:

20 maart
KLV & StartLife - Wageningen Business Café
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“De algemene tendens is nog steeds:
minder banen voor steeds meer mensen”, zegt Silvia. “Maar als je een beetje
inzoomt ligt dat natuurlijk genuanceerder.
Verder verschilt het beeld per vakgebied.
Vooral door bezuinigingsmaatregelen komen bos- en natuurbeheerders moeilijker
aan een baan. Dat zie ik ook niet snel

verbeteren. Maar voor plantenveredelaars
of voedingstechnologen is er volop werk
te vinden. Dat past bij grotere mondiale
trends, zoals de groeiende wereldbevolking. Daaruit volgt de vraag om meer
voedsel, dus om gewassen met een hoge
opbrengst en resistentie tegen ziektes.
Tegelijkertijd neemt in de opkomende
economieën ook de vraag toe naar luxere
producten, zoals als vlees, zuivel en bewerkte voedingsmiddelen, en naar meer
kwaliteit en voedselveiligheid. Ik kan me
verder voorstellen dat het topsectorenbeleid kansen biedt. Naast de wereldvoedselproblematiek worden ook thema’s als
watermanagement en de effecten van
klimaatverandering wereldwijd steeds belangrijker, en dat zijn onderwerpen waar
Wageningen sterk in is. Als het ons lukt
om dat goed neer te blijven zetten, dan
zie ik nieuwe kansen op de arbeidsmarkt,
ook internationaal.”

14 maart
KLV - 40+ on the move, maak het verschil Sollicitatiecarrousel
Bent u toe aan een nieuwe uitdaging in uw
loopbaan? Deze dag helpen wij u op weg.
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Dat starters op de arbeidsmarkt – de
verse alumni – iets minder makkelijk een
baan vinden is oud nieuws. Die trend is
onlangs ingezet en er zijn geen signalen
dat dit snel verandert. De pensioenleeftijd blijft omhooggaan, waardoor minder
functies vrijkomen voor de jongere
generatie. Het aantal afgestudeerden
groeit ieder jaar, met als gevolg meer
concurrentie. Maar zijn er ook positieve
dingen te melden? Toch wel, denkt Silvia
Blok, arbeidsmarktonderzoeker bij KLV.
Een paar lichtpuntjes.

Info: www.klv.nl (tenzij anders vermeld)
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KANSEN OP DE
ARBEIDSMARKT

BIJEENKOMSTEN

