
Laat talent niet op straat liggen; 
slimme kansen voor uw organisatie

Groningen staat bol van het hoger opgeleid jong talent. Door de economische situatie 
blijft veel van dit talent helaas onbenut. Goed nieuws! Hoger opgeleide jongeren 
met verschillende specialisaties staan te trappelen om uw organisatie tijdelijk te 
ondersteunen. Via Startership kunt u een beroep doen op hun kennis en capaciteiten 
van uiteenlopende projecten. U kunt nu tegen lage kosten gebruik maken van deze 
gemotiveerde en goed opgeleide mensen. Daarmee creëert u kansen voor de toekomst 
voor uw bedrijf én voor hoger opgeleid talent. Want talent, dat willen we toch niet op 
straat laten liggen?  

Talent benutten
U bent op dit moment misschien voorzichtig met het aantrekken van nieuw personeel. 
Toch zijn er binnen uw organisatie processen, projecten of andere zaken die gerichte 
aandacht kunnen gebruiken. U wilt bijvoorbeeld een marktonderzoek doen, een deel 
van uw bedrijfsvoering verbeteren, een financiële analyse doen of eens een frisse blik 
laten werpen op uw communicatie-uitingen. Deze werkzaamheden vragen om meer 
‘bagage’ dan een stagiaire veelal heeft. De ideale oplossing hiervoor is het inzetten van 
een afgestudeerde kandidaat in een Startership. Daarmee creëert u kansen voor de 
toekomst van uw bedrijf. Bovendien geeft u hoger opgeleide jongeren, in deze tijd van 
economische tegenwind, de kans hun talenten te benutten!

Perspectief, ervaring en passie!
Startership staat voor Perspectief, Ervaring en Passie. Startership koppelt (jonge) 
ambitieuze, hoger opgeleiden aan concrete projecten binnen organisaties in (Noord) 
Nederland. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. U kunt tegen relatief lage kosten 
een beroep doen op gemotiveerde en goed opgeleide mensen. Daarnaast biedt u jong 
talent de kans praktijkervaring op eigen niveau op te doen, waardoor het perspectief op 
betaald werk op hun eigen niveau groter wordt.

Waarvoor kunt u het Startership inzetten?
U kunt de kandidaten inzetten voor een – liefst afgeronde – opdracht met een duur van 
zes maanden. Verlenging met maximaal zes maanden is bespreekbaar. Inhoudelijk is 
van alles mogelijk: het opstellen van een marketingplan, het beschrijven van processen, 
het invoeren van een kwaliteitssysteem, ondersteuning bij het invoeren van nieuwe IT-
systemen, het doen van markt- of technisch onderzoek, het uitvoeren van financiële of 
juridische projecten, enzovoort.

Goed voorbereid aan de slag
Iedere kandidaat wordt voorafgaand aan het werk binnen uw organisatie gemiddeld 
3 maanden intensief begeleid door middel van workshops, intervisie, coaching en 
trainingen. Hierdoor krijgen de kandidaten een beter zicht op hun mogelijkheden en 
hun wensen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de uitgevoerde opdrachten. De 
kandidaat stelt zelf een projectplan op, dat richtinggevend is tijdens de looptijd van de 
opdracht.
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Talent benutten
Tijdens het project wordt de jongere intensief begeleid door een persoonlijke coach. 
Deze coach komt een aantal keren op de werkplek om samen met u en de kandidaat 
de voortgang en ontwikkelpunten te bespreken. In deze gesprekken is ook aandacht 
voor de inhoudelijke kant van de opdracht. Daarnaast heeft iedere deelnemer 
intervisiebijeenkomsten met andere hoger opgeleiden die binnen een Startership bij 
andere organisaties werkzaam zijn. Op deze manier kunnen expertise, kennis en 
ervaring gedeeld worden. Ook hier plukt uw organisatie de vruchten van!

Uw investering
In principe betaalt u voor een “Startershipper” die 3 dagen bij uw organisatie werkzaam 
is € 450,- per maand, voor 4 dagen betaalt u € 600,-. De bedragen zijn exclusief BTW.  

Deze bedragen komen ten goede aan het project Startership en worden ingezet 
voor activiteiten waarmee de hoger opgeleide werkzoekenden zich verder 
kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld workshops met externe trainers over specifieke 
onderwerpen, bijeenkomsten met werkgevers en lezingen. Verder vergoedt u alleen 
de eventuele reiskosten van de kandidaat (ook woon-werkverkeer). U sluit geen 
arbeidscontract af en betaalt dus ook geen sociale lasten. 

De totale kosten die u bij eventuele aanname van de kandidaat gemaakt heeft 
staan in geen verhouding met de kosten die u gemaakt zou hebben wanneer u 
een selectieprocedure in gang gezet zou hebben of een werving & selectie bureau 
ingeschakeld zou hebben! Bovendien hebben beide partijen maar liefst 6 maanden tot 
maximaal een jaar de gelegenheid om de samenwerking uit te testen. Dat geeft een 
stuk meer zekerheid op de langere termijn! 

De werkwijze
Onze talenten staan te trappelen, dus wat ons betreft kunnen we op korte termijn 
starten. Uiteraard bespreken we samen met u en de kandidaat hoe we uw opdracht 
het beste vorm kunnen geven. Het kan zijn dat u benaderd bent door een kandidaat die 
zelf bij u geïnformeerd heeft over de mogelijkheden van een Startership en uw interesse 
is  gewekt. Ook kan het zijn dat u op een andere manier op de hoogte bent geraakt van 
Startership en u mogelijk een opdracht heeft. Op basis van uw vraag brengen wij u dan 
in contact met een geïnteresseerde kandidaat. Na de kennismaking bepaalt u in overleg 
met de kandidaat of u een Startership wilt aangaan. Is dit het geval, dan stellen wij voor 
de duur van de opdracht een overeenkomst met uw bedrijf op. 
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Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in een Startership of wilt u meer weten? We maken graag een 
afspraak voor een gesprek om de mogelijkheden te bespreken en eventuele wensen in
kaart te brengen. Belt u met 050 3111 589, of stuurt u een mail naar: info@startership.nl.

Meer informatie kunt u vinden op onze website:
www.startership.nl

Startership
•  Hoger opgeleide jongeren zetten hun talent in 
•  Fris bloed in uw organisatie
•  Lage kosten
•  Voor tijdelijke projecten: zes tot twaalf maanden
•  Hoge kwaliteit dankzij begeleiding door persoonlijke coach


