
Vind meer
personeel

Creëer een merk waar personeel
simpelweg wil werken



Personeel vinden in een
overspannen arbeidsmarkt

Dat is natuurlijk geen gemakkelijke opgave. Als je vandaag de dag
personeel wil vinden, zonder extreme salarissen te moeten bieden of
recruiters in te hoeven zetten, moet je je als werkgever onderscheidend
presenteren. Jezelf neerzetten als bedrijf waar je simpelweg wilt werken.
Maar hoe doe je dat?

BURO210 is er om jullie te helpen bij jullie werkgeverspositionering. Door
Employer Branding in te zetten verbeteren we samen jullie
werkgeversimago, zodat je een onweerstaanbare uitstraling krijgt richting
potentiële werknemers. Dit doen we met een team van strategen, online
marketeers, webdesigners en developers. Zo trek jij binnen de kortste
keren het juiste talent aan op een duurzame en kostenefficiënte manier.duurzame en kostenefficiënte manier.

'Maar wat is Employer Branding eigenlijk?'



 

Met Employer Branding onderscheiden
we jou van je concurrenten in de strijd
om personeel. Dit doen we door jouw
bedrijf als een uniek en authentiek merk
neer te zetten. Een merk dat past bij
jullie werkwaarden, identiteit en ambitie.
We dragen dit uit op verschillende
manieren: via een nieuwe werken-bij
website, gerichte campagnes, foto- en
videografie en sterke vacatureteksten.
Alles om jouw merk als werkgever zo
sterk en compleet mogelijk neer te
zetten.

Wat is Employer
Branding?

werkwaarden, identiteit en ambitie.

'Goed, en wat levert het op?'



Een goede vraag met een simpel
antwoord: meer personeel én beter
personeel. Jouw merkverhaal past
namelijk bij jouw imago en identiteit, en
daarmee ook direct bij jouw ideale
kandidaat. Kandidaten die energie
krijgen van jouw Employer Branding
passen perfect bij jullie bedrijf en zijn
ontzettend gemotiveerd. En het mooiste
van alles: je kan jouw Employer Branding
blijven inzetten in de komende jaren,
zodat je personeel blijft werven op een
duurzame manier.

Wat levert het op?

'Hoe ziet het proces er precies uit?'



Maar eerst: weet je zeker dat dit is
wat je wilt?
Natuurlijk: je leest deze tekst niet voor niets. Je bent hier terecht gekomen omdat je
waarschijnlijk graag Employer Branding wilt. Toch willen we, voordat we je meenemen in
wat we daarin voor je kunnen betekenen, even een stapje terug doen.

Als fullservice marketingbureau voelen we onszelf daartoe verplicht. We hebben het
namelijk al vaak meegemaakt: bedrijven waarbij 'de vraag achter de vraag' nog niet
helemaal duidelijk is. Dit zorgt er vaak voor dat er gekozen wordt voor diensten of
werkzaamheden die helemaal niet aansluiten bij de doelen die je als bedrijf hebt.
Misschien is er wel een andere dienst die veel beter past bij de behoeften.

Heeft dit verhaal je aan het twijfelen gebracht? Dan is het wellicht verstandig om een
gesprek aan te gaan met een van onze strategen. Deze helpt je bij het definiëren van de
doelstellingen, het spotten van kansen en uitdagingen en het kiezen van de juiste kanalen.

Sta je nog steeds achter je keuze? Lees dan snel verder.



Tijdens deze kick-off bespreken we het pad naar jouw nieuwe
werknemers. Wat doe je al en wat doe je nog niet? Wat zijn de
mogelijkheden? Maar vooral: wat past bij jullie bedrijf?

De startvergadering vindt bij voorkeur altijd fysiek plaats, niet
online. We vinden het belangrijk om elkaar de hand te kunnen
schudden en de sfeer binnen jullie bedrijf te proeven. Zo zorgen we
voor een positieve, energieke start van de samenwerking.

Komen jullie liever bij ons op bezoek in Stolwijk? Dan zijn jullie
natuurlijk ook zeer welkom!

Startvergadering

Het proces naar een sterk
werkgeversimago
Dit mag je van BURO210 verwachten.



Wat zijn kenmerken van mensen die bij jullie werken, zowel
professioneel als persoonlijk?
Waar komen kandidaten ideaal vandaan? Hoe lang is dus de
maximale reistijd?
Waar is de doelgroep het beste te benaderen?
Wat vind de doelgroep belangrijk? En hoe kunnen we dit
verwerken in de communicatie?

In de tweede fase van het Employer Branding traject bepalen we
gedetailleerd wie de doelgroep is. We zoeken samen antwoorden
op vragen als:

De antwoorden op deze vragen vormen de basis voor onze
targeting. Anders gezegd: iedereen die aan de voorwaarden voldoet,
nemen we mee in onze targeting.

Profielen opstellen



Merk- en imagoverkenning

Hoe presenteren jullie je naar de buitenwereld?
Is hoe jullie denken dat jullie je presenteren ook precies de
manier hoe jullie door de buitenwereld gezien worden?
Hoe kunnen we jullie imago krachtig neerzetten, zodat dit
aansluit op wat de persona belangrijk vindt?
Wat is er uniek aan jullie bedrijf?
Waarom zou iemand voor jullie kiezen, en niet voor een
concurrent?

Nu de doelgroep helder geformuleerd is in de vorm van een
persona, bepalen we jullie merk en imago. We zoeken in deze sessie
ook weer antwoord op een aantal vragen:

Jullie merk en imago kunnen we doortrekken in alle uitingen die we
voor jullie gaan ontwikkelen. Dit slaan we op in een brandbook: een
document die exact jullie werknemersimago, -ambitie en -identiteit
beschrijft.



Acties bepalen

Uitwerken van een campagnethema die past bij jullie imago
Bouwen van een speciale werken-bij website
Gerichte vacaturecampagnes
Vacatureteksten herschrijven
Online uitstraling verbeteren via een contentframework en een
bijpassende strategie
Foto- en videografie

De startvergadering is geweest. De persona is geformuleerd en het
merkimago is vastgelegd in een Brandbook. Nu is het de hoogste
tijd om te bepalen hoe we specifiek jullie medewerkers gaan
vinden. Om dit te doen, hebben we verschillende mogelijkheden:

BURO210 adviseert welke opties het beste aansluiten op jullie
doelen en budget. We bepalen in samenspraak welke acties we
gaan uitvoeren, voordat we overgaan op de uitvoer.

*Het eind van deze presentatie bevat een

prijsindicatie van de verschillende opties



Uitvoeren, bijsturen en opleveren
We gaan uitvoeren wat we hebben afgesproken. We bouwen jouw
campagnes, zetten de werken-bij website op of komen langs om
foto's en video's te maken.

Tussentijds houden we in ieder geval contact via periodieke video-
afspraken, maar komen we ook nog graag op kantoor langs. Zo
blijven we dichtbij het merkverhaal dat we uitgedacht hebben en
zorgen we dat jouw project écht wat oplevert.

Scroll door voor voorbeelden!



"BURO210 heeft ons écht geholpen
met het neerzetten van ons merk. Alle
recruiters hebben we de deur uit
gedaan. Ons merk spreekt nu voor
zich!"

-Marieke Belt, Promen



Cases
Benieuwd naar eerdere resultaten? Voor deze klanten hebben we
Employer Branding succesvol ingezet.

Lees alle cases hieronder!



Employer Branding
Promen
Door gerichte campagnes en een nieuwe werken-bij website het
personeelsvraagstuk opgelost.



 

Promen kwam bij BURO210 met een
dringende vraag: de volledige
werknemerspool gevuld vóór de start
van het zomerseizoen. Samen met
Promen heeft BURO210 het Employer
Branding traject in slechts 12 weken
weten te doorlopen. Met mooie
resultaten als gevolg!

De vraag van
Promen





+61
werknemers aangenomen voor het

hoogseizoen.

Voilà. Werknemerspool gevuld,
probleem opgelost.



Employer Branding
De Wit Transport
Een sterk werkgeversimago door een sterk thema, nieuwe
werken-bij website en sterke werknemerscontent.



 

De Wit Transport wilde hun imago als
warm familiebedrijf nóg meer uitstralen
richting potentiële nieuwe werknemers.
Via een nieuwe werken-bij website, met
als thema 'Ben jij onderweg naar jouw
droombaan? #wijzijndewittransport' en
ook nog eens sterke
werknemerscontent, leverden we dit
project naar tevredenheid van de klant
op. Kijk maar naar de resultaten!

De vraag van
De Wit Transport



+35
Sollicitanten in twee maanden.

Het hoogste aantal ooit.

Samen onderweg naar meer personeel
én gemotiveerd personeel. Een

samenwerking zoals we ze graag zien!



Employer Branding
Hollandia
Samen smeden aan het nieuwe personeel van een internationaal
staalbouwbedrijf.



 

Hollandia wilde de corporate recruiter
alle mogelijke handvatten bieden om zijn
werk zo goed mogelijk te kunnen
uitvoeren. Een nieuwe werken-bij
website, het thema 'Samen smeden aan
jouw toekomst', fotografie, gerichte
vacature campagnes en als klap op de
vuurpijl een ijzersterke bedrijfsvideo.
Een project waar we trots op zijn!

Bekijk de website via de button, of bekijk
de foto's en video's op de volgende
pagina's!

De vraag van
Hollandia

Bekijk
de website

https://werkenbijhollandia.nl/
https://werkenbijhollandia.nl/
https://werkenbijhollandia.nl/






Deze mensen werkten
aan deze projecten

Developer
Delano

Projectbegeleider
Kimberly

Projectbegeleider
Denice



Projectbegeleider
Rianne

Developer
Rick

Developer
Jeroen

Deze mensen werkten
aan deze projecten

Bekijk de prijzen



Kostenindicatie per
project



 

Wil je niet direct het hele traject aangaan, maar eerst enkel advies over welke strategie
je het beste kan kiezen? Dan beginnen we met één of meerdere strategiesessies. In deze
sessies neemt een strateeg jullie bij de hand om jullie persona's, werkgeversimago en
strategie te bepalen. Het aantal sessies dat nodig is, hangt af van het vraagstuk.
Gemiddeld houden we 2 - 3 sessies van één dagdeel om tot een strategie te komen.

Prijsindicatie:  €1250,-

Strategiesessies Employer Branding



Uitwerken
themacampagne
Bij het uitwerken van een themacampagne
werkt BURO210 een thema uit, speciaal
voor al jouw wervingsuitingen. Of het nu
gaat om een werken-bij-website, een
bedrijfsvideo of een campagne: je kan altijd
terugvallen op jouw wervingsthema. Zo
creërden we voor Hollandia het thema
'Samen smeden aan jouw toekomst' en
maakten we voor De Wit Transport
'Onderweg naar jouw droombaan'.

Voor het creëren en vastleggen van een
thema zijn gemiddeld 3 sessies en 20 uur
arbeid nodig. 

Prijsindicatie: vanaf €3000,-



 

De identiteit en het imago van jouw
bedrijf als werkgever, vacatures met
rijke video's en foto's,
werknemersverhalen: op jouw eigen
werken-bij website kan je het zo gek
maken als je zelf wilt. Hiermee ga je all-in
voor jouw nieuwe personeel. We
bouwen jouw website zoekmachine-
vriendelijk, zodat kandidaten ook écht
de weg naar jouw speciale website
weten te vinden.

Prijsindicatie: vanaf €7500,-

Werken-bij
website



Vacatureteksten
herschrijven
'Teamplayer', 'geen 9-tot-5-mentaliteit' en
'salestijger'. Een aantal vacatureclichés die
vandaag de dag niemand meer wilt lezen. Je
wilt dit dus niet opschrijven, maar wel die
boodschap overbrengen. BURO210 helpt je
bij het schrijven van pakkende en rake
vacatureteksten. Met al heel wat jaren
ervaring in onder andere
recruitmentmarketing weet BURO210
precies welke do's en dont's belangrijk zijn.
Daarnaast kijken we naar welke
zoekwoorden belangrijk zijn voor jouw
vacatures, zodat ze ook nog eens beter
gevonden worden.

Prijsindicatie: €250,- per vacature



 

Via gerichte vacaturecampagnes
verspreiden we jouw vacatures onder de
doelgroep. We maken hierbij gebruik van
Google Ads, Facebook Ads en LinkedIn
Ads.  Tussentijds bespreekt een online
marketeer via een online meeting met
jullie de resultaten en wordt er
bijgestuurd waar nodig. Laat die
sollicitanten maar komen!

 Gemiddeld hebben we 25 uur arbeid
nodig voor een gerichte campagne,
exclusief advertentiekosten.

Prijsindicatie: vanaf €2000,-

Gerichte
vacaturecampagne

Bekijk een voorbeeldrapportage





Online presentatie verbeteren
Natuurlijk is jouw website niet het enige kanaal waar jouw (online) uitingen vandaan
komen. Goede kans dat jij ook gebruik maakt van verschillende social kanalen, maar ook
van brochures, briefpapier en presentaties. Je wilt voor al deze kanalen uitingen in
dezelfde stijl hebben liggen. BURO210 helpt je hierbij. We inventariseren wat jullie nodig
hebben om intern en extern te communiceren en ontwerpen hiervoor verschillende
kaders, templates en formats.

De exacte prijs hangt af van de behoefte, maar gemiddeld zijn we zo'n 20 uur arbeid
kwijt aan jullie stijl doorvoeren.

Prijsindicatie: op aanvraag
uurtarief €95,- excl. btw



 

Wist je dat uitingen tot 60% beter scoren
als er 'echte' foto's opstaan? Dus geen
stockfoto's of in scène gezette shots,
maar spontane shots van jullie
personeel. BURO210 komt graag langs
om deze shots te maken. We verzorgen
de setting, schieten de beelden en
bewerken na. Wanneer je voor een video
gaat, bedenken we vooraf een script
en/of storyboard voor de video.

Foto- en
videografie

Video: 1 dag schieten, 2 dagen
nabewerken. Video van max. 1 minuut.

Prijsindicatie o.b.v. €95,- per uur

Fotografie: 1 dag foto's maken + 1 dag
selectie & nabewerking. Beeldbank
van 25 foto's.

*alle prijzen zijn excl. BTW. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.



Dus, klaar voor online succes?
We hopen dat je, na het lezen van de uitleg, werkwijze, voorbeeldcases en prijzen,
net zo graag aan de slag wilt als wij dat willen. Dan blijf je waarschijnlijk met nog
één vraag achter: hoe nu verder?

Via de contactgegevens op de volgende pagina kan je contact met ons opnemen
en je enthousiasme met ons delen. Van jullie enthousiasme zullen wij minstens net
zo enthousiast worden! We zullen dan ook een brainstorm of
kennismakingsgesprek inplannen met één van onze strategen. Die zal jullie
meenemen in de kansen en mogelijkheden voor jullie bedrijf en kijken hoe we
jullie kunnen helpen met jullie vraagstuk.

Neem
contact op

Wil je liever door ons gebeld worden?
Klik dan op de button en vul het
contactformulier in. We nemen dan zo
snel mogelijk contact met je op!

https://buro210.nl/contact/
https://buro210.nl/contact/


0182 – 34 28 08

info@buro210.nl

www.buro210.nl

Samen op zoek naar jullie
nieuwe werknemers?
Neem contact op!




