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Contentstrategie en de werken-bij website
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Wat wil ik met jullie delen?

oVerwachting

oWat is een contentstrategie?

oWaarom voor een werken-bij website?

oWanneer een contentstrategie?

oDe stappen tot een contentstrategie

oHoe nu verder?

oVragen



Geen zorgen, ik ga je helpen!



Wat is een contentstrategie?

“Een contentstrategie is een vooropgezet plan waarin wordt 
vastgelegd hoe informatie met een bepaalde waarde voor een 
publiek kan helpen om een organisatiedoel te bereiken”  

“Een contentstrategie voor een werken-bij 
website is een vooropgezet plan waarin wordt 
vastgelegd hoe informatie met een bepaalde 
waarde voor jouw doelgroep kan helpen om 
jouw recruitmentdoelstellingen te bereiken”  



Even back to basic

Wat is content precies?..... Wat zijn recruitmentdoelstellingen?

o Tekst

o Foto

o Video

o Audio

o Social uitingen

o Vacatures

o Medewerkers

o Verwijzingen

o Animaties

Letterlijk alles wat er te zien is op 
jouw website te zien is, zoals:

o Aantallen vacatures vervullen

o Moeilijk vervulbare functies

o Employer brand versterken

o Naamsbekendheid verhogen

o (interne) mobiliteit

o Doelgroep verleiden

o Procesoptimalisatie

o Onderdeel van….



Waarom een contentstrategie voor een werken-bij website?

o Doelgroepen benadering

o Recruitment is een specialisme

o Krachtig wervingsinstrument

o Versterken van employer brand

o De plek voor arbeidsmarktcommunmicatie

o Niet alleen recruitment doeleinden

o Binden en boeien van high potentials

o Eenvoudige maar serieuze manier van solliciteren

o Duidelijke funnel in kaart brengen voor het pad dat jouw
toekomstige medewerkers bewandelen



Wanneer een contentstrategie voor een werken-bij website?



1. Bepaal het doel

2. Voel de pijn

3. Definieer succesfactoren

4. Denk aan je publiek

5. Richt je op de motivatie

6. Bepaal de informatie

7.   Bedenk een tactiek

8.   Zet de juiste middelen in

9.   Bepaal prestatie-indicatoren

10. Stel meetinstrumenten vast

11. Regel de samenwerking

12. Maak een nieuwe

frankwatching



Stap 1: Bepaal het doel

o Werving en Selectie / Recruitment

o Marketing

o Communicatie

o HRM/P&O

o Corporate

Voor en met wie (intern)?

oDoel voor smartphone

oDoel voor tablet

oDoel voor desktop



Houd het simpel en wees duidelijk

Altijd het doel voor ogen houden



Stap 2: Voel de pijn

oTe weinig conversie

oTe lage naamsbekenheid

oDoelgroep niet in kaart

oTe weinig kwalitatieve sollicitanten

oTe hoog aantal afwijzingen

oTe hoog bounce percentage

oTe weinig verkeer

oWe hebben geen idee

Geen idee hebben is niet erg!



oDurf pijnpunten inzichtelijk te maken

oWees (zelf)kritisch

oMaak de doelen intern bekend

oOvertuig het management

oZorg ervoor dat het gedragen wordt

oBetrek belanghebbenden erbij

oToon lef en draag de verantwoordelijkheid

oDurf (moeilijke) besluiten te nemen

Als jij het niet doet, wie dan wel?!



Stap 3: Definieer succesfactoren

o Denk buiten oorspronkelijke
organisatiedoelstellingen

o Recruitment is een specialisme!

o Voor een werken-bij website hebben
succesfactoren een andere lading

o Buiten de kaders kunnen denken

Geef het een kans, toon lef en je zult zien…..

o Zoveel mogelijk nieuw personeel

o Alleen de top uit de markt

o Verleiden tot binnenkomen en opleiden

o Naamsbekendheid verhogen

o Makkelijk in contact komen met

o Simpelweg traffic



…wat het allemaal kan opleveren



Stap 4: Denk aan je publiek Stap 5: Denk aan de motivatie

o Wat vindt mijn doelgroep belangrijk?

o Op welk moment?

o Wat motiveert mijn doelgroep

o Wat wil mijn doelgroep kunnen vinden?

o Hoe trigger ik mijn doelgroep om…..

Wat je online uitstraalt moet je offline waar (kunnen) maken





o Waar kom ik te werken?

o Welke succesverhalen zijn er?

o Wat zijn interessante projecten?

o Wat zijn de doorgroeimogelijkheden?

o Wie worden mijn collega’s? 

Direct vindbaar op 
alle devices

CTA

Beloon je doelgroep met 
nieuwe content

Blijf de content aanpassen naar de huidige tijd en verander mee

Creëer een eigen wereld





Stap 6: Bepaal de informatie

oVolledig

oActueel

oBetrouwbaar

oRelevant

Less = More

Wees kritisch op bestaande content en durf te herschrijven



Stap 7: Bedenk een tactiek

oWaar komen je bezoekers vandaan?

oWat is het resultaat van de ingezette (betaalde) kanalen

oBen je goed vindbaar?

oWaar komen bezoekers binnen en wat zien zij dan?

o Is de funnel duidelijk?

oHeb je dialoog-momenten met je bezoekers?

oZijn er voldoende en de juiste ‘calls to action’?



Stap 8: Zet de juiste middelen in



Stap 9: Bepaal de prestatie-indicatoren

oAlgemene deler of gulden middenweg?

oAfhankelijk van organisatie, doelgroep en doelen

oVerschil tussen kwantitatief of kwalitatief

oKoppel de prestatie-indicatoren aan het oorspronkelijke doel

oControleer frequent wat goed gaat en wat beter kan

Tussentijds aanpassen is nooit erg…doormodderen wel!



1. De juiste kanalen

2. Time to fill

3. Time to start

4. Aantallen sollicitanten

5. Tevredenheid van de hiringmanager

6. Tevredenheid van de kandidaat

7. Cost per hire

8. Quality of hire

9. Verloop onder nieuwelingen

10.Time to full

De 10 KPI’s van iedere recruiter…



Stap 10: Stel de meetinstrumenten vast

Je wilt toch exact weten……

o Hoeveel bezoekers per X

o Hoeveel daarvan terugkerend

o Welke calls to action werken

o Waar bezoekers afhaken

o Hoe de eye catchers het doen

o Hoe lang iemand op iedere pagina blijft

o Of de bedachte funnel duidelijk is

o Hoe de ervaring op ieder device is

o Wat het resultaat van de huidige campagne is

o Conversie van binnenkomst tot 
sollicitatie/aanname

Google/Universal Analylitcs of andere meetprogramma’s zijn
je beste vriend!



Stap 11: Regel de samenwerking

o Wees niet te trots of eigenwijs

o Maak gebruik van expertises in huis

o Doe er je voordeel mee

o Overtuig belanghebbenden van jouw visie

o Is de kennis niet in huis, kijk dan buiten de organisatie

o Blijf in de lead en gemotiveerd!
Blijf in de lead en gemotiveerd, het is jouw feestje!



Stap 12: Bedenk een nieuwe contentstrategie

o Het houdt nooit op….. word je blij of verdrietig?

o Je doelgroep verandert!

o De technologie blijft zich doorontwikkelen

o Het zoek- en bezoekgedrag verandert

o Je eigen organisatie verandert ook!

Durf je contentstrategie bij te stellen of een nieuwe te bedenken



Vragen?



Bedankt voor de aandacht!
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