
Een probleem 
 
Steeds vaker komen mensen met een goede opleiding niet op de juiste functie terecht. Met name 
HEAO'ers zitten op een werkplek die niet aansluit op hun kennis. Of erger nog: zij hebben helemaal 
geen werk. Het is daarom jammer dat er nauwelijks initiatieven bestaan om voor deze groep mensen een 
passende baan te vinden. Hierdoor komt een belangrijk 'werkpotentieel' buitenspel te staan. 
 
De oplossing 
 
Een bundeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor HEAO'ers is een dringende noodzaak. En 
dat wil de HEAO bank bereiken. Als stichting werkt de HEAO bank op non-commerciële basis en 
exclusief voor werkzoekenden met een HEAO achtergrond. De HEAO bank werkt nauw samen met 
bedrijven, hogescholen, studenten en werkzoekenden om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. 
 
Voor bedrijven 
 
Het vervullen van vacatures is een slepende zaak voor veel bedrijven. Hoe vind ik de juiste kandidaat? 
Via het plaatsen van advertenties, het inschakelen van wervings- en selectiebureaus en het houden van 
meerdere selectiegesprekken is dit vaak een kwestie van maanden. Dat kost tijd en geld. De HEAO 
bank kan de selectieprocedure aanzienlijk bekorten. Uit het aanbod van de ingeschreven HEAO'ers is 
een selectie vaak binnen enkele uren gemaakt. Er zijn kandidaten beschikbaar voor een vaste baan, 
tijdelijk werk of stage. 
 
Voor werkzoekenden 
 
Dankzij de contacten met vele bedrijven is de HEAO bank direct op de hoogte van vacatures voor 
HEAO'ers. Uit het bestand van de ingeschrevenen maakt de HEAO bank selecties en legt deze voor aan 
het bedrijf. Elke ingeschreven HEAO'er wordt direct in de selectieprocedure voor relevante banen 
opgenomen. Het inschrijven bij de HEAO bank is kosteloos. 
 
Voor studenten 
 
De HEAO bank bemiddelt ook voor stage- en werkervaringsplaatsen. Het is belangrijk dat deze groep al 
tijdens de studie een zo goed mogelijke werkervaring opdoet, zodat de kans op een interessante 
werkkring na de studie wordt vergroot. 
 
Voor hogescholen 
 
Ondanks vele inspanningen is het vaak moeilijk voor hogescholen om geschikte stageplaatsen te 
vinden. De HEAO bank kan in dit probleem voorzien, dankzij de contacten met vele bedrijven. 
Bovendien biedt de HEAO bank actieve begeleiding van de student tijdens de stage. Op deze manier 
biedt de HEAO bank kwalitatief goed stagewerk. 
 
De HEAO bank 
 
Kort gezegd is de HEAO bank een knooppunt tussen vraag en aanbod van werk voor HEAO'ers. In 
tegenstelling tot andere bemiddelings- en selectiebureaus werkt de HEAO bank exclusief voor deze 
groep. Bovendien geeft de HEAO bank actieve begeleiding tijdens de sollicitatieprocedure en is zij 
graag bereid verdere adviezen te geven aan werkzoekenden. De HEAO bank is een non-profit 
organisatie die zich tot doel stelt om de juiste HEAO'er op de juiste werkplek te krijgen 
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