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Maken hoger opgeleide Young Professionals 
deel uit van je dagelijkse werking?

Steek je als onderneming veel energie in het 
aanwerven van gedreven, gemotiveerde jonge 
werknemers?

Streef je er als bedrijf naar om jonge starters te 
binden, te motiveren, groeikansen te bieden? 
Zet je in op gelukkige werknemers die kunnen 
groeien in het bedrijf i.p.v. het te verlaten?

Heb je ook het gevoel dat de traditionele 
aanpak voor de begeleiding van jonge 
werknemers old school is geworden en niet 
meer werkt? Dat het niet steeds eenvoudig is 
om vragen, bekommernissen van de nieuwe 
generatie Young Professionals te vatten,  
te kennen?



Wens je als bedrijf deel uit te 
maken van het netwerk van het 
KdG Career Center – een netwerk 
van KdG Young Professionals, 
bedrijven, middenveldorganisaties, 
federaties en partners in Human 
Resources? Laat het ons weten!

Ben je van mening dat een neutrale partner met inzicht in de leefwereld en 
ambities van Young Professionals én met expertise in Human Resources, 
het onboarding- en retentiebeleid van jonge werknemers kan 
ondersteunen?

Het KdG Career Center ontwikkelde, 
vanuit haar rol als maatschappelijk 
dienstverlener, een unieke 
methodologie voor de begeleiding 
van jonge hoger opgeleide 
werknemers tijdens de eerste jaren 
dat ze aan de slag zijn. Met deze 
methodologie als leidraad, zetten we 
een begeleidingstraject uit op maat van 
het bedrijf en de Young Professionals in 
kwestie. 

We passen onze BrainBridge aanpak toe en maken een brug tussen 
verwachtingen van het bedrijf en deze van de Young Professional. We gaan 
hierbij uit van een procesbenadering. Geen losstaande initiatieven, maar 
een groeiproces waarbij verwachtingen en ambities worden gealigneerd, 
bijgesteld, opgevolgd.

Het ultieme doel? Zelfbewuste, toegewijde Young Professionals met een 
uitgesproken job happiness, die zich verbonden voelen met het bedrijf.  
Een positieve impact op motivatie en rendement.  

Interesse? Neem contact op met het KdG Career Center.

KdG Career Center  
Leen Christiaens

careercenter@kdg.be

www.kdg.be/careercenter
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