
arbeidsmarktcommunicatie
gemeente Borger-Odoorn



aanleiding
Ook de gemeente Borger-Odoorn voelt de gevolgen van de krapte op
de arbeidsmarkt, waardoor jullie moeite hebben om vacatures in te
vullen. Hierdoor ontstaat de behoefte om arbeidsmarktcommunicatie
een impuls te geven met een opgefrist en aangescherpt
arbeidsmarktcommunicatieconcept. Voor de creatieve doorvertaling
zijn jullie op zoek naar een extern bureau.

Wij denken graag met jullie mee over het opfrissen van het
arbeidsmarktcommunicatieconcept.



Catapult is er voor bedrijven en organisaties
die anders durven te denken en te doen.
Hét full service communicatiebureau met
een scherpe visie op effectieve communicatie
en een passie voor creatieve concepten met 
een verrassende aanpak.

even voorstellen

https://dashboard.maglr.io/nl_NL/render/pdf/3136/37732/476922?no-animations=true


14 medewerkers met elk hun eigen specialisme

onze kracht: ingewikkelde vraagstukken terugbrengen tot de kern en
hiervoor een praktische en creatieve communicatieoplossing geven

Ons uitgangspunt is altijd: hoe kan communicatie bijdragen aan
het realiseren van de organisatiedoelstelling? Wij geloven dat je
pas echt toegevoegde waarde kunt leveren als alle disciplines de
handen ineenslaan. We zijn breed georiënteerd en hebben specialisten
in verschillende vakgebieden.





onze contentcreators worden blij van:
- schrijven van inspirerende teksten voor allerlei middelen  
- het maken van video's
- fotografie

onze webdevelopers en online team worden blij van:
- het ontwikkelen van websites
- SEA en SEO proof teksten
- het ontwikkelen van social media campagnes
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- onderscheid je van andere bedrijven
- je wordt als aantrekkelijke werkgever gezien
- helpt je een voorkeurspositie te verwerven ten opzichte van andere werkgevers
- het bevordert je imago
- een sterk werkgeversmerk kan zorgen voor 50% meer gekwalificeerde sollicitanten

waarom 
arbeidsmarkt-
communicatie?



’Het draait bij arbeidsmarktcommunicatie 
niet zozeer om het communiceren van hoe 
fantastisch je bent als bedrijf, maar vooral 
door het te zijn! De medewerkers van nu 
zijn de belangrijkste ambassadeurs!’



10 valkuilen arbeidsmarktcommunicatie
1. Het wordt gezien als een project
2. Geen strategie t.a.v. de focus en uitrollen
3. Onrealistische doelstelling; je belooft de zon, maan en sterren, representeert niet je bedrijf
4. Niet onderscheiden, valt niet op, ’ ’grijze muizen syndroom’’
5. Perfectionisme t.a.v. de slogan
6. Beknellende regels t.a.v. vormgeving van het merk
7. Geen consequentie t.a.v. content. Onregelmatig posten, geen relevante inhoud, geen ritme
8. Medewerkers worden niet betrokken bij het genereren van content
9. Als het lastig wordt stoppen met arbeidsmarktcommunicatie
10. Niet leren van de ervaring





In onze elektrische auto rijden we naar de gemeente Borger-Odoorn. 
Om hier te genieten van de ruimte en de rust. Van de heide en het veen. 
En uiteraard om met jullie kennis te maken. Dit doen we op een ontspannen 
manier. Laten we het Cittaslow noemen. We luisteren en stellen af en toe 
een vraag. Met als doel om zoveel mogelijk informatie over jullie gemeente 
in te winnen. Uiteraard gebruiken we hiervoor ook de informatie die al naar 
boven is gekomen tijdens het ontwikkelen van het concept 'Maak het verschil'. 
Het resultaat van de bijeenkomst: we hebben het DNA van jullie gemeente 
helder voor ogen. Vol inspiratie rijden we terug naar onze boerderij in Hellendoorn. 
Het leukste gedeelte gaat nu beginnen!

kennismakings-
bijeenkomst







Een creatief concept:
- geeft lading
- werkt onderscheidend
- vormt de rode draad in alles wat jullie op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie doen
- zorgt voor synergie en herkenbaarheid

We ontwikkelen een communicatieboodschap, passen eventueel jullie 
kernboodschap aan en maken een visuele doorvertaling van dit concept 
(passend bij jullie bestaande huisstijl). Op deze manier zetten we een 
krachtig werkgeversmerk neer voor de gemeente Borger-Odoorn. 
Vol enthousiasme rijden we naar jullie toe om het concept te presenteren!









Waar moet een werken-bij-website aan voldoen:
- Goede gebruiksvriendelijkheid. Alles moet vindbaar zijn binnen 2 kliks
- Communiceer 1 url waar je vacatures vindbaar zijn. Dit voorkomt verwarring
- De mogelijkheid om te analyseren en uitgebreid te testen voor optimalisatie,
   bijvoorbeeld aan de hand van data en tools 
- Geeft een duidelijk beeld van wie je bent en waar je voor staat in beeld
   en video. Hierdoor voorkom je een mismatch
- Richt een zo kort mogelijk sollicitatieproces in aan de hand van      
   contactformulieren en conversieoptimalisatie
- Laat je medewerkers als ambassadeur fungeren en vertellen waarom ze
   voor de gemeente Borger-Odoorn werken



Het is van groot belang dat vacatures van de Gemeente Borger-Odoorn
vindbaar zijn. Op dit moment communiceren jullie de vacatures op meerdere
pagina's te weten: 

- www.borger-odoorn.nl/vacatures 

- www.vooruitindrenthe.nl 

Ons advies zou zijn om één URL te communiceren die aansluit bij het concept.
Voorbeeld: stel we hebben als concept 'Wij geven je ruimte', gebruik dan de URL
www.wijgevenjeruimte.nl. Dit zorgt voor herkenbaarheid, geeft je een eigen
identiteit, en versterkt je werkgeversmerk.



Op basis van het creatief concept maken we een doorvertaling 
naar een videoformat. We leggen daarmee een vast uitgangspunt 
neer voor video’s omtrent arbeidsmarktcommunicatie. 
Hierbij ontwikkelen we een herkenbare intro en outro die zorgen 
voor herkenning.

videoformat
+ corporate video



Corporate video

We zorgen ervoor dat in de video de kernwaarden van je
organisatie goed naar voren komen. We maken van de
corporate video, ook een teaservideo. Dit is een korte video
van circa 10/15 seconden met beelden uit de corporate
video, afgewisseld met prikkelende teksten. En natuurlijk
met een duidelijke call to action: bekijk onze vacatures!
Deze teaservideo kan ter afwisseling gedeeld worden op
social media.



Dankzij de corporate video, hebben we al een mooie basis en veel beelden 
die we kunnen (her)gebruiken voor specifieke vacaturevideo’s.

Op basis van de vacature, schrijven we een passend script waarmee we de 
betreffende vacature onder de aandacht brengen. We kiezen medewerkers/
collega’s met dezelfde of een soortgelijke functie voor een rol in de video. 
Deze persoon geeft aan wat zijn /haar werk inhoudt en leuk maakt, wie zijn /
haar collega’s zijn, en waarom je moet solliciteren op deze functie. 
Natuurlijk afgewisseld met mooie shots uit de corporate video.

vacaturevideo's



Overige communicatiemiddelen
Een werken-bij-pagina en video zijn onmisbaar in een arbeidsmarktcampagne.
Maar er zijn nog veel meer middelen die we in kunnen zetten om de doelgroep
te bereiken. Afhankelijk van de doelgroep en het budget kunnen we onderstaande
middelen ontwikkelen en inzetten.

Offline campagne
Het kan interessant zijn om de vacatures ook offline te communiceren in
bijvoorbeeld regionale/ lokale kranten. Indien gewenst kunnen we dit voor
jullie regelen.

Fotoshoot arbeidsmarktcommunicatie
Naast video’s zijn foto’s van eigen mensen ook onmisbaar. We adviseren
altijd om een beeldenbank aan te maken waar je te allen tijde uit kunt putten.
Met als belangrijkste doel: eigenheid en professionaliteit uitstralen.
Deze foto’s kun je daarnaast ook gebruiken op je website, op social media,
in nieuwsbrieven, etc.



Vacaturetekst (her)schrijven 
Het schrijven van een goede vacaturetekst is in deze tijd belangrijker dan ooit.
Met een standaard vacaturetekst van 600 woorden trek je geen sollicitanten.
Onze tekstschrijver schrijft vacatureteksten die opvallen en triggeren.

Blogs schrijven  
We interviewen medewerkers en zetten ze in als ambassadeurs. De blogs
kunnen worden gedeeld op social media, op de website en gepubliceerd
worden op intranet.



DPG Media
Naast het promoten van de vacatures op de socials, adviseren wij om
te adverteren op DPG-Media. Zij beheren platformen zoals nu.nl, ad.nl.
Via deze platformen kunnen we heel goed targeten op de beoogde
doelgroep en een hoge attentiewaarde genereren voor jullie vacatures.

Vacatureplatformen  
We adviseren om de bekende platformen in te zetten, zoals Nationale
Vacaturebank, Indeed, Monsterboard. (Indien gewenst kunnen we dit voor
jullie doen).



Er staat een ijzersterke werken-bij-website. De corporate video
hebben we opgenomen. De vacatureteksten zijn uitnodigend
geschreven. Er zijn blogs geschreven waarin collega's centraal
staan. We hebben uitingen gemaakt voor de diverse social
media kanalen. T ijd om campagne te voeren!

arbeidsmarkt- 
campagne 



Afhankelijk van de doelgroep bekijken we welke middelen het beste passen
binnen de arbeidsmarktcampagne.

Ons advies voor alle vacatures in het algemeen:

altijd organisch plaatsen op de social media kanalen
altijd op de website plaatsen onder ‘vacatures’ (werken-bij-pagina)
altijd de bekende platformen inzetten (zoals Nationale Vacaturebank,
Indeed, Monsterboard).
altijd medewerkers motiveren om in hun eigen netwerk te kijken!
zet een online campagne in



Online campagnes voor meer resultaat

Een online campagne is een vereiste in arbeidsmarktcommunicatie.
Door op verschillende kanalen online campagnes uit te zetten, 
laat je de gemeente Borger-Odoorn als werkgeversmerk zien, 
target je niet alleen de juiste doelgroepen, maar onderscheid je 
je ook van concurrerende werkgevers door jezelf meer te
profileren.

Iedereen zet vacatures uit op de bekende kanalen zoals Instagram
en Facebook. Wij doen het net even anders om op te vallen tussen 
het aanbod. Naast de bekende platformen raden wij ook andere 
advertentieplatformen aan met een groot en specifiek bereik en 
weinig concurrentie op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie.
Daarnaast target je rechtstreeks de doelgroep op deze
platformen. 
Zo ontstaat uiteindelijk de beste match!



Twee campagnes

Het gedeelte online campagnes bestaat uit 2 delen.
Een algemene arbeidsmarktcampagne en een videocampagne.

Een algemene arbeidsmarktcampagne in de vorm van video's,
banners en tekstadvertenties via Google adverteren en op
websites als nu.nl, AD.nl en regionale bladen (bijv. Dagblad
van het Noorden). Gericht op mensen uit de omgeving in een
specifieke leeftijdscategorie met een latente behoefte om te
switchen van baan. Zij zochten eerder op zoekwoorden als:
werken in Drenthe, vacatures Drenthe, werken bij de gemeente.
Doel is om bij hen de aandacht voor de gemeente Borger-
Odoorn
te triggeren en jullie te profileren als sterk werkgeversmerk.



Videocampagne gericht op specifieke vacature

Een videocampagne bestaande uit verschillende korte beelden,
gericht op specifieke vacatures, ingezet op diverse online platformen
die om 10 dagen rouleren. Waarbij kandidaten die 'afhaken' op de
wervingssite na een X aantal dagen nog eens een boodschap te
zien krijgen.

We monitoren beide campagnes iedere dag. Zo zien we constant wat
er gebeurt op de kanalen en kunnen we aan knoppen blijven draaien
voor een optimaal resultaat. Daarnaast leveren we aan het einde van
de campagneperiode een uitgebreide rapportage op waarin het
resultaat
per advertentie, kanaal en het gedrag van de bezoekers aan bod komt,
samen met eventueel advies voor een vervolgcampagne.



Videocampagnes
De videocampagne wordt geplaatst op de volgende kanalen.

Youtube: 
Leeftijd 18 tot 64 jaar | Wonend in Drenthe en Groningen | 
Eerder gezocht op specifieke zoekwoorden 

Banner op relevante websites: Leeftijd 18 tot 64 jaar | Wonend in 
Drenthe en Groningen | Eerder gezocht op specifieke zoekwoorden

Retartgeting websitebezoekers: Alle websitebezoekers die afhaken 
voor het invullen van gegevens wordt nog eens een banner
getoond 
[na de eerste 1000 bezoekers] 

LinkedIn: Jongeren 24 tm 35 jaar | 1 tot 2 jaar werkervaring 
Werkzoekenden | HBO/WO Drenthe en Groningen



Facebook + Instagram
Uiteraard maken we ook gebruik van de social platformen Instagram 
en Facebook. Dit doen we door middel van organische posts op 
Facebook en Instagram. Aangevuld met een social advertising campagne.

SEO Optimalisatie
Om op de lange termijn ook zichtbaar te blijven in Google is het belangrijk 
om te investeren in SEO optimalisatie. We adviseren daarom graag waarin 
er te verbeteren valt qua technische functionaliteiten maar ook qua content
en andere optimalisaties om beter vindbaar te zijn in Google. 
We starten altijd met een uitgebreid zoekwoordenonderzoek voor de beste 
vindbaarheid. Voor een wervingssite zorgen wij dat de SEO basis op orde is. 
Maar vindbaar zijn in Google is een ongoing proces waarbij je constant 
monitort en optimaliseert. Daarnaast versterkt SEO/SEA waardoor
investeren 
in je vindbaarheid gelijktijdig met een online campagne een slim idee is.





Uitgangspunten hiervoor waren:

- Neem hobbels weg: lat ligt hoog, hoe combineer ik het vak met privéleven
- Doelgroep: focusgebied Twente, diversiteit, verjongen (20-50 jaar)
- Strategie: call-to-action naar werken bij website waar alles op staat
- Betrokkenheid omdraaien: hoe past Brandweer Twente in jouw wereld?
- Werkgeversmerkwaarden: daadkrachtig, deskundig, behulpzaam bijdragen
 
   aan veilig Twente Teamgevoel: samen zijn wij Brandweer Twente Actie!

Met deze uitgangspunten gingen wij aan de slag en bedachten we een
communicatieboodschap en creatief concept.













overige referenties
- Campagne Mensenhandel Twente
- De Groot Vroomshoop
- Het Twenteportaal
- Dynamisch Op Weg
- De Productie
- Gemeente Hellendoorn
























