
Instructie Briefing groot (subcampagnes) 
 

Deze briefing is bedoeld om grotere opdrachten te geven aan het reclamebureau. Bijvoorbeeld op gebied van 

conceptontwikkeling of voor het ontwikkelen van een campagne. 

 

In een briefing geef je zoveel mogelijk details over de opdracht, en geef je aan wat je van het bureau verwacht. 

Het bureau maakt op basis van jouw briefing en een gesprek hierover een debrief. In de debrief bevestigt het 

bureau de opdracht die gegeven is en worden de afspraken voor het uitvoeren van de opdracht concreet 

gemaakt. De documenten (briefing en debrief) zijn belangrijk, maar het proces om ze te maken en te bespreken is 

net zo belangrijk. Om een goede campagne te maken, is het belangrijk dat opdrachtgever en bureau elkaar goed 

snappen en hetzelfde beeld van de opdracht hebben. Neem daar dus voldoende tijd voor en overleg veel met het 

bureau. 

 

Hieronder vind je per kopje eerst een uitleg en daarna een voorbeeldtekst in een kader. 

1. Inleiding 

Dit is de inleiding van je briefing. Vermeld kort de opdracht en het proces tot opdrachtverlening. Het is daarnaast 

zinvol hier alvast te introduceren wat er in de rest van de briefing volgt.  

 

Voorbeeld 

"Het Expertisecentrum Organisatie & Personeel, Cluster In-, Door- en Uitstroom (IDU) (voorheen Het 

Expertisecentrum Arbeidsmarktcommunicatie (EC-AMC)) voert sinds 2006 de gecombineerde imago- en 

wervingscampagne 'Werken bij het Rijk. Als je verder denkt'. Deze campagne positioneert het Rijk als 

aantrekkelijke en onderscheidende werkgever op de arbeidsmarkt en levert een ingang voor verschillende 

doelgroepen die schaars of om andere redenen moeilijk te werven zijn. 

 

Het aflopen van het contract met het huidige bureau in november 2010 en de veranderende arbeidsmarkt zijn 

aanleiding geweest om een nieuwe arbeidsmarktcommunicatiestrategie voor de Rijksoverheid te formuleren. 

Deze strategie vormde de basis van de in mei 2010 gestarte Europese aanbestedingsprocedure om een bureau 

te selecteren dat een nieuwe geïntegreerde arbeidsmarktcampagne kan ontwikkelen en uitvoeren. 

Op 20 oktober 2010 heeft de PersoneelZaak definitief de opdracht van deze aanbesteding gekregen. Nu volgt de 

volgende fase om tot een nieuwe arbeidsmarktcampagne te komen: conceptontwikkeling en uitwerking. 

Deze briefing vormt de opdracht aan de PersoneelZaak om de conceptontwikkeling te starten. Via deze briefing 

verstrek ik u de benodigde informatie voor het ontwerpen van een concept in het kader van de nieuwe 

Arbeidsmarktcommunicatiestrategie 'Werken voor Nederland'. In deze briefing staan de uitgangspunten voor het 

te ontwikkelen concept genoemd (doelstellingen, doelgroepen, strategie e.d.). 

Ik plan op korte termijn een gesprek met u en de klant, om te komen tot een debrief. Ik verzoek u om uiterlijk een 

week na dit gesprek een debriefing op te sturen, waarin u ingaat op uw aanpak voor deze opdracht en antwoord 

geeft op onze vragen. Wanneer wij het eens zijn over het gewenste eindresultaat en de weg daarnaartoe, 

verwachten wij van u een onderbouwde offerte om de opdracht te formaliseren." 

2. Achtergrond 

Vertel hier meer over context, aanleiding en voorgeschiedenis. Vermeld ook eventuele andere concepten of 

campagnes waarmee deze opdracht raakvlakken heeft en waarmee het in lijn moet zijn. In dit onderdeel maak je 

duidelijk waarom de campagne gevoerd wordt en voor welk wervingsprobleem de campagne ontwikkeld moet 

worden. 

 



Voorbeeld 

"Er gebeurt al veel binnen de Rijksoverheid op het gebied van zichtbaarheid en werving voor het 

Rijkstraineeprogramma, dat steeds in september start. Ieder jaar wordt voorafgaand aan de inschrijfperiode in 

april en de selectie daarna communicatie gevoerd voor de werving. Dit vindt plaats van januari tot maart. Er zijn 

bijvoorbeeld contacten met studie- en studentenverenigingen. Ook is het Rijk met vertegenwoordigers vanuit de 

verschillende ministeries aanwezig op landelijke banenbeurzen. Vanuit de oude campagne zijn enkele middelen 

ontwikkeld: banners, een filmpje, standaardteksten en berichten en een factsheet. Omdat er een nieuwe aanpak 

voor de arbeidsmarktcommunicatie is, is het nu een natuurlijk moment om de wervingsstrategie van Rijkstrainees 

voor langere termijn aan te passen aan Werken voor Nederland en verder te verbeteren. 

 

Het Rijkstraineeprogramma is goed bekend onder de studenten en ook gewild door de communicatie tot nu toe. 

Eigenlijk is het geen probleem om geschikte kandidaten te vinden. Wel zijn er 3 groepen waar wat extra aandacht 

aan besteed moet worden: economen, technici en bedrijfskundigen. Naar deze groepen is veel vraag binnen de 

Rijksoverheid, maar studenten in deze richtingen denken vaak niet direct aan de Rijksoverheid als werkgever. 

Interne gesprekken hebben de volgende doelen opgeleverd voor de komende periode: 

 het programma bij de 3 aandachtsgroepen (economen, techniek en bedrijfskundigen) meer onder de 

aandacht brengen door: 

o intensiveren van persoonlijke contacten om te vertellen over de werkinhoud en de werkbeleving 

o nauwere contacten met loopbaanadviseurs bij de universiteiten." 

 

3. Doelstellingen 

Waarom communiceren we? Formuleer heldere primaire en secundaire (ervan afgeleide) 

communicatiedoelstellingen. Geef eventueel ook aan aan welke strategische en tactische doelstellingen uit de 

AMC-strategie wordt bijgedragen (voor de doelstellingen, zie de bijlage onderaan dit document). 

 

Voorbeeld 

"De wervingsdoelstelling van de rijksoverheid laat zich als volgt samenvatten: 

 

'Het op een efficiënte manier voorzien van 1.500 à 4.500 jaarlijkse vacatures (zonder de nog onbekende effecten 

van de heroverweging of wensen van nieuwe kabinetten), met speciale aandacht voor knelpuntgroepen, 

diversiteit en het verbeteren van de kwaliteit van de instroom.' 

 

De arbeidsmarktcommunicatie moet bijdragen aan de wervingsdoelstelling. Hiervoor zijn de volgende 

doelstellingen geformuleerd. 

 

Primaire communicatiedoelstellingen 

De nieuwe arbeidsmarktbenadering moet leiden tot een beter begrip van wat werken bij de Rijksoverheid inhoudt, 

inclusief kennis over de verschillende functies, carrièremogelijkheden en regionale mogelijkheden. 

 

De Rijksoverheid is er in geslaagd zich neer te zetten als werkgever met een grote naamsbekendheid. Het is nu 

tijd een stap verder te gaan en dieper in te gaan op de werkbeleving (de inhoud van het werk, uitdaging, 

zelfstandigheid, afwisseling). 

 

Daarbij is een belangrijk doel het verdiepen van de relatie met potentiële kandidaten. Daarbij is het streven een 1-

op-1 relatie aan te kunnen gaan. Een belangrijk instrument daarbij is de website Werkenvoornederland.nl. Deze 

website zal evolueren van een vacaturesite naar een ontdekplatform. Het stimuleren van websitebezoek en het 

beleven van de werkzaamheden is daarom de 2
e
 belangrijke communicatiedoelstelling. 

Secundaire communicatiedoelstellingen 

Wat betreft secundaire ambities, gelden de volgende doelstellingen: 

 

 Het vergroten van de zichtbaarheid van de Rijksoverheid op (deel)markten. 



 Het onderhouden van de geholpen bekendheid van de website (werkenbijhetrijk.nl ligt op een hoog en 

stabiel niveau van 82%). Er zal veel inspanning nodig zijn om de bekendheid en vindbaarheid van een 

nieuwe website op dit zelfde niveau te krijgen. 

 Het verbeteren van de waardering van een centrale website 'WerkenbijhetRijk.nl' wat betreft informatiebron. 

 Het verhogen van de kwaliteit van de response. Er hoeven niet meer mensen te solliciteren dan voorheen, 

(nog) betere en vooraf goed geïnformeerde kandidaten is het streven. 

 Stimuleren dat medewerkers zich als actief ambassadeur opstellen van de Rijksoverheid. 

 'Regretted losses' vinden hun weg terug naar de Rijksoverheid. 

 Kennis vergroten bij huidige medewerkers over de interne mobiliteitsmogelijkheden. 

 Vergroten van de 'bedrijfstrots', medewerkers vinden de Rijksoverheid een werkgever om trots op te zijn. 

 Een bijdrage leveren aan het vergroten van de bekendheid van de missie van de Rijksoverheid onder 

geïnteresseerden." 

 

4. Doelgroep 

Hier beschrijf je om welke doelgroep(en) het gaat. Tegen wie 'praten' we? Geef zo veel mogelijk kenmerken en 

achtergrondinformatie, bijvoorbeeld uitdaging in het beroep of motivaties, en benoem eventueel de bron. Maak 

gebruik van ervaringscijfers en informatie uit het doelgroeponderzoek. Indien er weinig informatie over de 

doelgroep beschikbaar is, is het aan te raden om aanvullend doelgroeponderzoek uit te laten voeren. 

In het voorbeeld hieronder is de doelgroep op hoofdlijnen benoemd, aangezien de groep erg breed is. In dit 

voorbeeld is ervoor gekozen om voor achtergrondinformatie over de doelgroepen naar een aparte bijlage te 

verwijzen. 

Voorbeeld 

"De doelgroep van de arbeidsmarktcampagne bestaat uit iedereen die een functie bij de rijksoverheid kan 

vervullen. Dat is een zeer brede doelgroep, daarom wordt onderscheid gemaakt in de volgende groepen: 

 

A. De externe arbeidsmarkt 

B. Geïnteresseerde kandidaten 

C. Huidige medewerkers 

D. Ex-medewerkers 

 In de bijlage bij deze briefing vindt u een uitgebreide beschrijving van de doelgroepen." 

 

5. Strategie 

De strategie beschrijft via welke weg je naar realisatie van je doelstellingen wil komen. Welke wegen bewandel 

je? Op welke manier zet je communicatie in? In dit gedeelte kom je terug op de kennis die je hebt over de 

doelgroep en de wijze waarop je daarmee in de communicatie om wilt gaan. Neem elementen over uit de 

strategische basisstukken: de AMC-strategie en de strategie van dPZ. 

 

Een onderdeel van de strategie is de boodschap: wat is het unieke verhaal waarmee we deze doelgroep gaan 

overtuigen om de Rijksoverheid als werkgever in overweging te nemen? Wat gaan we beloven? Waarom zou de 

doelgroep dit (willen) geloven? Wat kunnen we waarmaken? 

 

Strategie is vaak best lastig te formuleren. In praktijk vergt het vaak een aantal gesprekken met het bureau om de 

strategie helder te krijgen. In de briefing geef je vaak jouw ideeën weer, die je samen met het bureau verder 

uitwerkt. 

 

Voorbeeld 

"In de notitie 'Zichtbaarheid van het Rijk onder studenten op hogescholen en universiteiten' (zie bijlage) wordt een 

aantal verbeterpunten genoemd die we in de nieuwe campagne willen doorvoeren: 

 

 Gebruik maken van bestaande netwerken. We begeven ons in een netwerksamenleving waarin het 

gebruiken van het internet en specifiek het toepassen van web 2.0 voor de jongste generatie een gewoonte 

is. Zowel positieve als negatieve informatie verspreidt zich snel. Met het aanbieden van bijvoorbeeld 1 stage 



wordt door het delen van de ervaringen van de stagiair een heel netwerk aan bekenden bereikt. Uit 

onderzoek blijkt dat 21% van de studenten informatie over een werkgever verzamelt via medestudenten. 

(N.B. 30% van de RTP-aanmelders kent het RTP door vrienden en studiegenoten) Dit kunnen we 

toepassen door de huidige rijkstrainees nog intensiever als ambassadeur op te laten treden, bijvoorbeeld op 

hun oude universiteit met hun eigen contacten. 

 Ook de opzet van de activiteiten die georganiseerd worden door zowel het EC-AMC als de ministeries zelf 

zouden nog beter aan kunnen sluiten bij wat de doelgroep zoekt. 

 Zo weten we dat de studenten die nu en over een aantal jaren de arbeidsmarkt betreden vooral gericht zijn 

op de inhoud van een baan. Ook blijkt dat het hebben van een goede balans tussen werk en privé het 

belangrijkste carrièredoel is voor de huidige groep studenten. Uit de reacties van ambtenaren uit de online 

groep innovatie 2.0 (zie bijlage) blijkt ook dat men het vooral belangrijk vindt dat studenten inzicht krijgen in 

wat het werken bij de Rijksoverheid écht inhoudt. Zowel inhoudelijke stages, afstudeerprojecten als 

(gast)colleges kunnen hieraan bijdragen. Van de studenten geeft 34% aan het liefst informatie te 

verzamelen over een werkgever door stage te lopen of mee te werken aan een opdracht van de werkgever. 

Dit is in lijn met de nieuwe strategie en moet dus een rol spelen in de manier waarop het 

Rijkstraineeprogramma bij de studenten onder de aandacht gebracht wordt. Laat de inhoud van het werk bij 

de Rijksoverheid nog meer zien en laat ook zien wat de verschillen zijn met het werken bij andere bedrijven. 

 Daarnaast worden door de leden van het 'Innovatie2.0'-netwerk het bijhouden van weblogs door 

ambtenaren over lopende projecten, het gebruik van Twitter en het zichtbaar zijn op andere sociale 

netwerken als Hyves, Facebook en LinkedIn genoemd. Uit een onderzoek, in opdracht van Selor, het 

arbeidsmarktcommunicatie bureau van de Belgische overheid, blijkt dat jongeren zoeken via bijvoorbeeld 

Facebook en Twitter. Jongeren gebruiken deze sites niet zozeer voor het zoeken naar een baan, maar het 

kan wel de zichtbaarheid van een werkgever vergroten. Naast de sociale netwerken en weblogs zouden ook 

andere concepten van web 2.0, bijvoorbeeld wiki's, webvideo's en RSS feeds strategischer benut kunnen 

worden. Op Innovatie 2.0 wordt ook het opzetten van een online game waaraan een prijs verbonden is 

genoemd. Dit stimuleert studenten actief na te denken over het rijk en kan zo zorgen voor zichtbaarheid, 

zeker als studenten om mee te doen naar werkenvoorNederland.nl moeten. Deze websites worden als de 

grootste bron van informatie genoemd door studenten. 

 

Boodschap 

We willen graag samen met jullie zoeken naar hoe we onze boodschap het beste kunnen overbrengen. De 

boodschap moet een combinatie zijn van de aansprekendheid van de werkgever Rijksoverheid en de 

mogelijkheden die het Rijkstraineeprogramma biedt. 

 

Economen, techniekstudenten en bedrijfskundigen denken in veel gevallen niet direct aan de Rijksoverheid om te 

gaan werken in hun eerste baan. We weten op dit moment niet precies waarom dat is. Voor economen en 

bedrijfskundigen kan het onderzoek van Blauw Research aanknopingspunten bieden. Hieruit blijkt dat de 

Rijksoverheid ten opzichte van het bedrijfsleven vooral minder scoort op aansprekende dienstverlening en 

complexe vraagstukken. Of dit voor techniekstudenten ook zo is, weten we niet. Voor hen zijn er immers vele 

mogelijkheden bij het bedrijfsleven en is hun opleiding hier vaak ook op gericht. 

 

Onze boodschap moet de volgende aspecten omvatten: 

 

 Bij de Rijksoverheid werk je aan zichtbare, complexe en uitdagende projecten. 

 Het RTP biedt je de unieke mogelijkheid om je in twee jaar breed te oriënteren binnen de RO en veel 

ervaring op te doen." 

 

6. Media en middelen 

Het bureau maakt een mediaplan in samenhang met het concept. In dit gedeelte van de briefing beschrijf je aan 

welke media- en middeleninzet je denkt en welke voorwaarden er eventueel zijn. Het bureau kan hierover 

adviseren en het in het media- en middelenplan meenemen. 

 

Voorbeeld 

"We verwachten een voorstel voor media en middelenmix. Uitgangspunten voor de media-inzet zijn: 

 



 media moeten persoonlijk en doelgroepgericht ingezet kunnen worden en voldoende bereik genereren 

 media moeten de mogelijkheid hebben om zaken toe te lichten en op de persoon toe te spitsen 

 media en middelen die (persoonlijk) contact mogelijk maken zijn een belangrijk onderdeel van de totale 

inzet (bijvoorbeeld social media, evenementen, open dagen e.d.) 

 er is een belangrijke rol weggelegd voor online media, maar offline media kunnen nog steeds onderdeel 

uitmaken van de totale mediamix" 

 

7. Toonzetting 

Beschrijf hier in steekwoorden welke uitstraling je wilt in de campagne. De volgende toonzetting is gekozen voor 

Werken voor Nederland: concreet, ambitieus, actueel, betrokken, betrouwbaar. Vul deze desgewenst aan voor de 

eigen doelgroep. 

 

Voorbeeld 

"De gewenste toonzetting van de campagne is het best als volgt te omschrijven: concreet, ambitieus, actueel, 

betrokken, betrouwbaar. 

 

Voor elke doelgroep kan een eigen aanspreekvorm en tone of voice worden vastgesteld die aansluit bij de 

hierboven genoemde elementen." 

 

8. Opdracht / resultaten 

Omschrijf hier wat je van de leverancier verwacht, zowel waar het gaat om het eindresultaat als om de elementen 

die je graag terug ziet komen in de offerte. Geef eisen mee aan het resultaat, bijvoorbeeld: 

 

 Gemakkelijk in gebruik, moet door EC O&P zelf kunnen worden ingezet 

 Goedkoop in gebruik, moet zonder veel uren en andere kosten kunnen worden gebruikt (liefst kwantificeren 

wat je verstaat onder 'goedkoop') 

 Flexibel aan te passen 

 Moet stabiel draaien bij verschillende technische omgevingen 

 Moet (beperkte) keuze door ministeries mogelijk maken 

 Een deadline (wanneer moet de campagne lopen) 

 

Voorbeeld 

"We vragen u om een concept voor de arbeidsmarktcampagne te ontwikkelen op basis van bovenstaande 

informatie. 

 

Om de mogelijkheden van het concept te beoordelen, vragen we om concepten voor de volgende doelgroepen uit 

te werken: 

 

 technische functies op MBO-niveau (case van Rijkswaterstaat uit gunningprocedure) 

 beleidsmedewerkers op WO-niveau voor verschillende departementen 

 

Binnen de concepten willen we in ieder geval zien hoe het concept ingezet kan worden voor zowel communicatie 

gericht op het wekken van interesse voor de rijksoverheid als werkgever als voor het vervullen van specifieke 

vacatures (zoals vacature-advertenties). Deze concepten moeten voor minimaal 3 verschillende middelen 

uitgewerkt worden, te weten een advertentie, online inzet en een radioscript. 

 

Huisstijl 

 

Zoals in het gunningdocument is aangegeven, is er een Rijksbrede huisstijl ontwikkeld. Binnen de rijkshuisstijl is 

een aparte lijn ontwikkeld voor Rijksoverheidscampagnes en themacampagnes. De arbeidsmarktcampagne valt 

ook onder deze campagnestijl. Richtlijnen en basisbestanden voor deze campagnestijl zijn te vinden op de 

huisstijlwebsite. 

Enkele belangrijke vaste elementen in de campagnestijl zijn: 



 Het logo midden boven; 

 Een balk onderin voor een pay-off; 

 In print: daarboven eventueel een blok voor copy. 

 

Voor het downloaden van de pdf met richtlijnen van de campagnestijl en het rijkslogo, verwijzen we u naar de 

huisstijlwebsite: http://rijkshuisstijl.nl/. Richtlijnen voor uitingen in de stijl Werken voor Nederland zijn te vinden in 

het digitale handboek: http://personeelzaak.nl/rijksoverheid/handboek/. Middelen dienen aan deze richtlijnen te 

voldoen. 

 

Begroting en planning 

Voor de start van de werkzaamheden willen we deze briefing eerst graag met u bespreken. Na deze bespreking 

verwachten wij van u: 

 

 Een debrief 

 Een planning 

 Een begroting voor de conceptontwikkeling" 

 

9. Budget 

Meld het hier als er budgettaire grenzen zijn. Weeg goed af of je dit wil meegeven; de leverancier kan 'ernaartoe 

offreren'. Maar het is soms toch zinvol, bijvoorbeeld om te communiceren van welke kwaliteit het moet zijn of 

wanneer je weet dat je een beperkt budget hebt. Bedenk - voordat je de leverancier een budget meegeeft - wat 

jouw totale budget is, en welke kosten daar nog meer binnen moeten vallen (personele kosten, druk, 

plaatsingskosten e.d.). 

 

Voorbeeld 

"We ontvangen graag een begroting voor de conceptontwikkeling die in deze briefing beschreven staat. Voor de 

conceptontwikkeling is maximaal € 30.000,- (incl. btw) beschikbaar." 

 

10. Planning 

Beschrijf hier wanneer je de resultaten verwacht. Houd rekening met interne afstemming, afstemming met de 

klant en rework (aanpassingen, en opnieuw afstemmen). Bedenk vooraf wie de uiting goedkeurt. De planning zal 

altijd afgestemd worden in overleg met de relatiebeheerder van IDU. 

 

Voorbeeld 

"Hieronder een globale planning van het proces dat wij voor ons zien: 

 

 20 oktober: begeleidingsgroep 

 21 oktober: definitieve gunning 

 25 oktober: kennismaking bij IDU en bespreken briefing 

 22 november: conceptpresentatie 

 29 november: conceptpresentatie in begeleidingsgroep 

 1 april: campagne is zichtbaar" 

 

11. Contactpersonen 

Meld hier wie waarvoor verantwoordelijk is en wie fungeert als centraal aanspreekpunt. Opdrachtverlening 

gebeurt altijd door IDU. Het eerste aanspreekpunt is dus een contactpersoon van IDU. De betrokkene bij IDU 

stemt alles af met de contactpersoon bij het Rijksonderdeel. 

 

Voorbeeld 

"IDU stuurt de PersoneelZaak aan bij de conceptontwikkeling. Concreet betekent dit dat opdrachtverlening, 

financiën, statusoverleggen e.d. met IDU plaatsvinden. IDU en opdrachtgever zijn nauw betrokken bij de 

conceptontwikkeling. De opdrachtgever zal ook bij alle briefingsmomenten, presentaties, strategie-overleggen 

e.d. aanwezig zijn. 

 

http://rijkshuisstijl.nl/
http://personeelzaak.nl/rijksoverheid/handboek/


Betrokkenen bij IDU: <Naam Relatiebeheerder> 

Betrokkenen bij organisatie: <Naam contactpersoon departement/organisatie>" 

 

Bijlage bij de instructie: strategische en tactische doelstellingen AMC 

 

Wat gaan we bereiken ? 

 

De einddoelstelling 

ED1    Zorgen dat interne en externe vacatures vervuld kunnen worden voor de Rijksoverheid. 

ED2    De Rijksoverheid neerzetten als aantrekkelijk werkgever. 

 

Strategische wervingsdoelstelling; het juiste personeel op de juiste plaats 

SWD1  Op een efficiënte manier kunnen invullen van 1.500 à 4.500 jaarlijkse vacatures. 

SWD2  Daarbij is er speciale aandacht voor knelpuntdoelgroepen, diversiteit en het verbeteren van de kwaliteit 

van de instroom. 

 

Strategische communicatiedoelstellingen; van ver naar dichtbij 

SCD1  Een beter begrip van wat werken bij de Rijksoverheid inhoudt, aanbieden van ontdekmogelijkheden, via 

de website of op andere manieren, om het werken te laten ervaren. 

SCD2  Betere kennis over de verschillende functies, de carrièremogelijkheden, de regionale mogelijkheden etc. 

SCD3  Verdiepen van de relatie met potentiële kandidaten. Het streven is een 1-op-1 relatie tot stand te brengen 

tussen kandidaat en ons. 

SCD4   Leveren van een bijdrage aan het vergroten van de bekendheid van missie & motto van de Rijksoverheid, 

om interesse te wekken.  

 

Missie: De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. In onze democratische rechtsstaat is 

het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Daarvoor zijn keuzes nodig, 

in Nederland, in Europa, in de wereld. De Rijksoverheid weegt belangen tegen elkaar af, investeert in de toekomst en treedt op als dat 

nodig is. Dat doet zij met hart voor de publieke zaak, integer en met kennis van zaken. Motto:De Rijksoverheid. Voor Nederland 

  

Tactische doelstellingen 

TD1    Vergroten van de zichtbaarheid van de Rijksoverheid in het algemeen en vooral onder de 

knelpuntdoelgroepen. 

TD2    Stimuleren van websitebezoek op www.werkenvoornederland.nl 

TD3    Onderhouden van de geholpen bekendheid van de website  www.werkenvoornederland.nl. Wordt de 

website herkend? 

TD4    Verbeteren van de waardering van de website als informatiebron. 

TD5    Vergroten van de bedrijfstrots van ambtenaren en stimuleren dat zij zich als actief ambassadeur inzetten. 

TD6    Verhogen van de kwaliteit van de response. We hoeven niet ons best te doen voor méér sollicitanten, 

maar ambassadeurs wel helpen om de juiste te interesseren. 

TD7    Stimuleren dat ex-ambtenaren met de juiste kwaliteiten hun weg terugvinden naar de Rijksoverheid. 

TD8    Vergroten van kennis bij de huidige medewerkers over de interne Mobiliteitsmogelijkheden, en daarmee 

bevorderen van de interne mobiliteit. 

 

Hoe bereiken we dat? 

 

V1     Verdiepen 

 Ontdekplatform 

 Voor het voetlicht brengen van overtuigende verhalen uit de praktijk 

 Interactie met de doelgroep, van communicatie naar relatie 

 Verzamelde jobbranding = employer branding 

http://www.werkenvoornederland.nl/
http://www.werkenvoornederland.nl/


V2     Verpersoonlijken 

 Minder massamedia, meer (knelpunt)doelgroep 

 Op maat gesneden boodschappen 

 Persoonlijke getuigenissen van ambassadeurs 

V3     Verbreden 

 Expliciet betrekken van MBO-ers 

 Verhogen van de leeftijd 

V4     Vernieuwen 

 Vernieuwend mediagedrag 

 Van 1.0-benadering (zenden), via 2.0 (interactie) naar 3.0: interactie op maat 

 Aanboren van nieuwe markten, zoals de flexmarkt 

V5     Verjongen 

 Media-inzet en werving gericht op de doelgroep jongeren (20 -35) 

 Uitbreiden traineeships, inzet stages 

 Talentpool 

 


