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Instructie voor een briefing (klein) 

 

Deze briefing is bedoeld om kleinere opdrachten, op middelen- of 

uitingenniveau, te geven aan het reclamebureau. 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. 

 

Hieronder vind je per kopje eerst uitleg in het blauw, en daarna een 

voorbeeldtekst in een kader. 

 

1. Aanhef 

In dit deel geef je kort mee welke resultaten je verwacht. Ook geef je hier 

aan waar men terecht kan voor vragen. 

 

Voorbeeld 

 

Beste mw. De Vries, 

 

Via deze briefing verstrek ik u de benodigde informatie voor het ontwerpen 

van een advertentie. Op 25 oktober nemen wij deze briefing telefonisch 

door. Ik verzoek u om uiterlijk 1 november 2011 een debrief en offerte te 

sturen. Afstemming van deze opdracht vindt plaats met <Naam 

Relatiebeheerder IDU>.  

 

2. Aanleiding 

Geef hier kort informatie mee over onder andere 

 De voorgeschiedenis 

 De reden waarom deze opdracht wordt verstrekt 

 Eventuele eerdere opdrachten die hieraan raken en waarmee de 

uiting in lijn moet zijn 

 Context 

 

Voorbeeld 

 

Jullie hebben een advertentie ontwikkeld voor plaatsing in studiegidsen, 

bedrijvenboeken e.d. Deze advertentie is vanwege de korte deadline op 

een algemene doelgroep gericht, met de algemene boodschap bij de 

Rijksoverheid werk je aan maatschappelijk relevante vraagstukken. Welke 

functie je ook kiest, het is interessant werk. Deze boodschap is voor 

iedereen relevant, maar niet concreet genoeg. Het is juist de bedoeling om 

met de campagne concreet te laten zien hoe je in een specifieke functie 

bijdraagt aan de maatschappij. We hebben daarom afgesproken om voor 

specifieke doelgroepen een specifieke advertentie te maken. Deze briefing 

vormt de opdracht om een concept te ontwikkelen voor deze advertenties 

voor de doelgroep Financials. De advertentie zal worden ingezet in diverse 

printmedia. 

 

 

3. Doelstelling 

Wat wil je met het te ontwikkelen middel precies bereiken? Waarom 

communiceer je? Formuleer heldere doelstellingen, en geef eventueel aan 



  Pagina 2 van 6 
 

aan welke tactische en strategische doelstellingen uit de AMC-strategie een 

bijdrage wordt geleverd (zie bijlage). 

 

Voorbeeld 

 

Het doel van de advertentie is: 

 Vergroten van de zichtbaarheid van de Rijksoverheid in het algemeen 

en vooral onder de knelpuntdoelgroepen 

 Stimuleren van websitebezoek naar www.werkenvoornederland.nl 

 

Het operationele doel van de advertentie is om starters een baan bij de 

Rijksoverheid te laten overwegen. De Rijksoverheid is vooral een 

aantrekkelijke werkgever voor meer ervaren financials. Startende financials 

noemen eerder grote accountancykantoren (Big4) en banken als 

aantrekkelijke werkgevers. De Rijksoverheid wordt vooral als 

maatschappelijk relevante en betrouwbare werkgever gezien. Ook scoort 

de Rijksoverheid goed op goede balans werk/privé, goede 

arbeidsvoorwaarden en baanzekerheid. Ten opzichte van de Big4 scoort de 

Rijksoverheid minder goed op prestatiegericht, vernieuwend, aansprekende 

dienstverlening en oog voor toptalenten. Ook wordt de Rijksoverheid 

gezien als een werkgever die minder uitdagend werk, minder internationale 

mogelijkheden, minder complexe vraagstukken en minder 

doorgroeimogelijkheden biedt dan de Big4. De advertentie moet deze 

sterke punten benadrukken. 

 

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 mogelijk om aanvullend 

doelgroeponderzoek uit te laten voeren. 

 

Voorbeeld 

 

Hieronder volgt meer informatie over de doelgroep. De gegevens die 

genoemd worden komen uit onderzoek van Blauw Research (december 

2009, zie bijlage). 

 

De doelgroep financiële professionals is één van de moeilijkere te 

verkrijgen doelgroepen voor de Rijksoverheid. Bijna alle organisaties 

binnen de Rijksoverheid hebben deze doelgroep nodig. Het gaat dan vooral 

om professionals met een academische achtergrond richting (financiële) 

economie, econometrie, of bedrijfskunde. Er moet een advertentie 

gemaakt worden voor studenten/starters met een academische opleiding in 

bovenstaande richtingen.  

 

 

5. Boodschap 

Beschrijf hier de boodschap die je wilt overbrengen aan de doelgroep. 

 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 

http://www.werkenvoornederland.nl/
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 Wat kunnen we waarmaken?  

 

Voorbeeld 

 

Er worden in de advertentie geen concrete functies aangeboden, maar er 

zijn wel verschillende mogelijkheden voor deze doelgroep om bij de 

Rijksoverheid in te stromen: 

- Financial traineeship 

- Audit traineeship 

- Rijkstraineeprogramma 

- Beroepsopleiding financieel-economisch beleidsmedewerker 

- Traineeprogramma Rijkswaterstaat 

- Traineeprogramma Defensie 

- Stages 

 

Omdat er veel verschillende plekken binnen de Rijksoverheid zijn waar 

financiële professionals aan de slag kunnen, is er ook geen duidelijke 

functieomschrijving of eenduidige beschrijving van het werk wat je als 

Financial kunt gaan doen bij de Rijksoverheid. Er zijn wel veel verschillende 

verhalen te vertellen over functies van financials bij de Rijksoverheid. 

Op www.financials.werkenvoornederland.nl is veel informatie te vinden 

over het werk als Financial bij de Rijksoverheid. Ook zijn er 15 testimonials 

te lezen van financials. Bij de video’s zijn er 6 filmpjes te vinden van 

financiële specialisten die bij de Rijksoverheid werken. 

 

 

6. Gewenste resultaten 

Beschrijf hier welke resultaten nodig zijn en aan welke eisen die moet 

voldoen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

 Aantallen 

 Afmetingen, resolutie 

 Aansluiting bij andere uitingen 

 Aantal woorden dat gebruikt mag worden 

 Technische gebruikseisen (m.n. bij film, banners e.d.) 

 Goedkoop voor de klant (bij bijvoorbeeld verhuur) 

 Gemakkelijk in gebruik 

 Gemakkelijk aan te passen  

 In te zetten online, op print, via de volgende media … 

 Stijlelementen, kleurenpalet 

 Meerdere voorstellen om uit te kiezen 

 …… 

 

Voorbeeld 

 

Wij verwachten van u het volgende 

- Ontwikkel een concept voor een advertentie 

- Maak op basis van de feedback definitieve opgemaakte advertenties 

voor de doelgroepen 

- Lever een open bestand van de advertenties aan, zodat EC O&P de 

plaatsing zelf kan regelen 

- Geef een planning en begroting voor de ontwikkeling van deze 

advertenties 

Concreet moet er een advertentie gemaakt worden voor de doelgroep 

financieel specialisten. In de advertentie moet de uitdaging van het werk 

http://www.financials.werkenvoornederland.nl/
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(complexiteit van de vraagstukken, veelzijdigheid, prestatiegericht e.d.) bij 

de Rijksoverheid gekoppeld worden aan de maatschappelijke relevantie. 

 

De advertentie is één van de middelen die richting studenten/starters 

wordt ingezet. De beurs speelt richting deze doelgroep ook een belangrijke 

rol. De advertenties moeten bij voorkeur aansluiten op de beelden die in de 

stand (op de zuilen) gebruikt worden.  

 

 

7. 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 

 

We verwachten dat de advertentie voor de financieel specialisten op 1 

december klaar is. Dat betekent dat wij 15 november 2011 het eerste 

concept willen zien. Wij reageren daarop diezelfde week. 

 

 

8. Budget 

Meld het hier als er budgettaire grenzen zijn. Weeg goed af of je dit wilt 

meegeven; de leverancier kan ernaartoe schrijven. Maar het is soms toch 

zinvol, om te communiceren van welke kwaliteit het moet zijn of wanneer 

je weet dat je budget beperkt is. Bedenk – voordat je de leverancier een 

budget meegeeft - wat jouw totale budget is, en welke kosten daar nog 

meer binnen moeten vallen (personeel, druk, plaatsingskosten e.d.).  

 

Voorbeeld 

 

Voor de ontwikkeling van deze advertentie is het budget maximaal € 

15.000 (incl. btw).  

 

 

9. 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.  

 

Betrokkenen bij IDU: <Naam Relatiebeheerder> 

 

Betrokkenen bij organisatie: <Naam contactpersoon departement/organisatie> 
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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 
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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 

 

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 

http://www.werkenvoornederland.nl/
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