






Brand Advocacy Software | Distinctive 



1. hoe je met een ambassadeursprogramma medewerkers

laat helpen om potentiële collega’s te bereiken via social media

1. Hoe houd je de regie op je werkgeversmerk via social media als je

medewerkers actief laat meehelpen om nieuwe collega’s te vinden

Onderwerpen





Align people to rock social!

Inzendingen





Voorbeeld 2





Vacature: Opbouwwerker

Facebook campgagne

organisch i.c.m. advertenties

Advertentiebudget: €762

Unieke inschrijvingen 40

5 mensen contract aangeboden

Vacature: begeleider clienten met niet 

aangeboren hersenletsel

Facebookcampagne

organisch i.c.m. advertenties

+ Advertentie: € 285

Totale unieke inschrijvingen: 13

vacature: senior financieel 

medewerker

Facebook campagne

organisch i.c.m. advertenties

Advertentiebudget: €443,70

teveel inschrijvingen -

campagne stop

2 mensen aangenomen

LinkedIn campagne

organisch i.c.m. advertenties

Advertentiebudget: € 72,24

Totale unieke inschrijvingen: 12

2 mensen aangenomen



Hoe houd je regie?



https://vimeo.com/769454090






35 teachers

400+ messages sent

300.000+ people reached

70+ applicants

Varietas - cost saving & new applicants 



Social media planning tools Employee advocacy tools

● Unieke features   

● Partners int. en Nederlandse support

● Samenwerking Cialdini Institute 

Competition

● Regionale pagina’s, bedrijfpagina’s + persoonlijke pagina’s

● 12 jaar ervaring in Europa (+10K companies)

● Nieuwe categorie (SRO)



Hoe activeer je medewerkers tot 
merkambassadeur op social media?



Vergoot organisch bereik: In Google, kennen we SEO (& SEA). In social media, we kennen SRO (& SOCIAL ADS)

Beweging: Create total marketing organizations to achieve business goals

How: Activeer merkambassadeurs om content in te sturen en persoonlijke posts te plaatsen op social media

Category: Social Reach Optimization (SRO)

Why: Creëer en deel echte verhalen van echte mensen om succesvol te zijn op sociale media

What: brand advocacy platform & programma's om werknemers, dealers of franchisenemers te activeren

Nieuwe categorie in marketing & recruitment



Market opportunity: New category created

Organizations will invest 2% - 5% in organic reach = $ 8 - $ 20 billion market

Worldwide ad spending





Beinvloeden van gedrag 





Rollen SRO programma 

Er zijn 5 rollen die je kunt opleiden (of inhuren)

● Coordineren van het programma-> SRO coach (gem. 10 uur p/m)

● Manage alle social media kanalen-> Social Master (5 uur p/w)

(business & persoonlijke accounts)

● Creer authentieke content van de werkvloer-> Social Creator (1 uur p/m)

● Plaats persoonlijke berichten op social media-> Social Ambassador (10 min. p/m)

● Activeer de organisatie vanuit beleidsdoelen-> Social Activator (10 min. p/m)

Totaal = 0,4 fte (totale tijdsinvestering op basis van 100 medewerkers)

SRO coach & Social Master = 0,1 fte



SRO programma

Strategie

Maand 1 

- SRO Master course

- SRO content strategie

- Technische setup

- Planning business pagina’s

Pilot

Maand 2 

- 10/20 gemotiveerde mensen

- kick-offs Creators & Activators

- SRO Creator & Activator course

- Redactievergadering

Scale-up 

Vanaf maand 3 

- kick-offs ambassadeurs

- SRO Ambassador course

- Webinar

- Werving grote groepen

- Redactievergadering

- Monitoring and optimaliseren



December 2022

Planning: preparations, 
migration and content 
distribution

January 2023

Create content strategy
- Goals
- Pillars
- Topics
- Incentives
- Language
- KPI’s

February 2023

Create growth plan
- Strategy
- Structure
- Who’s responsible for 

content
- Migration

March 2023

Activation  
brandambassadors

- Landing page
- video
- Kick-off
- Support
- Report

April 2023

- Content distribution per group
- Activate new 
brandambassadors
- Report update

May 2023

- Monitoring
- Reporting 
process
- Adjusting

June 2023

PowerBI integration

July - December 2023

Activate new brandambassadors based on growth 
plan





Social Reach Optimization



Propositie



Implementation | Happy customers





Van Neynsel



Van Neynsel

▪ Zorg met verblijf (WLZ)

▪ GRZ/ELV/VPT/MPT/Thuiszorg

▪ Eigendom/huur/extramurale 

woningen

▪ Ca 550 kamers/app intramuraal

▪ Ca 50 kamers/app tijdelijk verblijf 

▪ Ca 370 senioren appartementen 

van corporaties



Van Neynsel - visie

▪ Sociale Benadering Dementie

> verhogen kwaliteit van 

leven

> verlagen zorgkosten

> minder zorgpersoneel

▪ Social Trials - 2018

▪ Sociale Benadering als zorgvisie > 

ook intramuraal



Vitale duurzame 
gemeenschap
▪ Wij zijn Zuiderschans

▪ Fijne woon en ontmoetingsplek, waar 

men naar elkaar omkijkt

▪ Vitale mix van bewoners met en 

zonder zorgvraag

▪ Gezamenlijke verhuurcommissie voor 

huurwoningen

▪ Verbinding in het ontmoetingsplein



▪ Werken volgens principe van Sociale 

Benadering

▪ Focus op de mens, niet de ziekte

▪ WZZ is de 1e intramurale setting met 

SB

▪ Team van medewerkers mét en 

zonder zorgachtergrond (50/50)

▪ Uitgebreid inwerktraject en 

begeleiding voor medewerkers

Toepassing Sociale Benadering bij 

WZZ



Het omdraaien van
de wisselwerking

Werken aan zelfvertrouwen,
zingeving en relaties

Een procesgerichte aanpak: 
methode gericht op 
preventie

Ruimte voor andere sociale 
rollen dan de patiëntrol

Inzet SBD-team
met o.a. professionals van 
buiten de zorg

Ondersteuning van
het netwerk

Methode
Sociale Benadering Dementie



Checklist drijfveren

Bij alles wat wij doen, vragen wij:

1. Nodigt het uit om mee te doen? 

2. Doen we de dingen met aandacht? 

3. Maken we door improviseren het 

verschil? 



WZZ 5 teams zomer 2022 Boswijk 4 teams WZZ aanvulling 

60 mensen in diverse 
functies

10 mensen diverse functies20 niet zorg medewerkers

Uitdaging personele werving



WZZ 5 teams zomer 2022 Boswijk 4 teams WZZ aanvulling 

60 mensen in diverse 
functies Geslaagd

10 mensen diverse functies 
lopend

20 niet zorg medewerkers 
Geslaagd

Uitdaging personele werving



Werving 

Visie staat centraal

Geen vacatures op functie

Competenties benoemd

Landingspagina met uitgewerkte persona’s



Selectie

Introductie en info SBD

Escape room

Vliegtuig spel

Video pitch

Speeddate 



Advertentie in
lokale media

Social media

uitingen



Social media

content
Social media
advertentie

Beeldmerk
campagne





49

personeelswerving in de zorg 
probleem geen 

probleem

Joep van de Ven
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Hoe komt het dat werving in de 
zorg zo lastig is?



We solliciteren ons suf in de zorg…

51

Bron: Intelligence Group 2022

2022

| Actief werkzoekenden



Aantal banen groeit flink
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Bron: https://prognosemodelzw.databank.nl



Aanbod kan vraag niet bijhouden
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Bron: https://prognosemodelzw.databank.nl



Verzuim helpt niet echt
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…uitstroom ook niet

55

1 op 4 verlaat de sector



…en het einde is ook niet in zicht
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Werving voorlopig grote uitdaging

57

Bron: Intelligence Group 2022
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Hoe dan wel….



Achterdeur dicht…
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…medewerkers uit het buitenland…
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…zij-instromers
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…of latent werkzoekenden

62



63

Op wie richt jij je eigenlijk?



• Ze zetten niet zomaar een stap

• Meer focus op groei

• Ze kiezen bewuster 

• Meer tijd om te werven

1

2

3

4

Waarom je focus op latent zoekenden

64



65

Hoe kandidaten bereiken



Gemiddelde kosten werving
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Manieren om werkzoekenden te bereiken

67

• Recruiters

• Social Media

• Eigen medewerkers

• Adverteren

1

2

3

4



Recruiters

68

20 – 30%
jaarsalaris



Social Media steeds belangrijker

69

2x
Zo duur als werving 
via eigen netwerk



Andere sectoren gaan de Zorg voor, bij zoeken van 
baan via socials
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Top-5 meest effectieve kanalen voor het vinden 
baan naar leeftijd
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Het belang van referrals…

72

‘Meewerven’ voelen mensen als extra taak. En 
ze hebben het al zo druk.

• 7% van alle sollicitanten komt via 
een referral,

• dat is goed voor 40% van alle 
aangenomen kandidaten

• Deze sollicitanten starten snellen…

• …en blijven langer

1

2

3

4
Verreweg het 

goedkoopste 
kanaal



Adverteren

73

Het 

(groot)ouder 
effect
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Het belang van Employer Branding 
en candidate experience



Kandidaten overschatten mislukking en 
onderschatten voordelen
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Elke stap in de candidate journey heeft eigen 
mediavoorkeuren
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TOUCH

TELL

SELL

Website, Nieuws,

Social Media,
Whitepapers

Website, Social Media,

Nieuwsbrieven, Bijeenkomsten,
Advertenties

Website, Social Media, E-mail

E-mail, telefoon

Telefoon

Website, Social Media (WhatsApp),

Advertenties

Stap

01

Stap

02

Stap

03

Stap

04

Stap

05

BEHOEFTE
Een verandering overwegen

ORIËNTATIE
Een organisatie overwegen

AFWEGING ALTERNATIEVEN
Een functie overwegen, informatie zoeken

SOLLICITEREN
Besluiten om een reactie te sturen 

SELECTIEPROCEDURE DOORLOPEN
Een sollicitatieprocedure doorlopen 

Stap

06
AANBOD ACCEPTEREN
Starten met een nieuwe baan of niet…

Stap

07
AANGENOMEN/ AFGEWEZEN
Starten met een nieuwe baan of niet…



Stel je verwachtingen bij

77



Gebruik micro-conversies

78

• Cookies om webverkeer te volgen 
en te ‘retargetten’

• E-mailadressen om kandidaten 
extra informatie te sturen

• Voorlichtingsbijeenkomsten

1

2

3



en verlaag drempels

79



Het belang van Employer Branding



Concluderend – mijn drie “tips”
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1. Vergeet de latent zoekenden niet
2. Zorg voor een sterk werkgeversmerk
3. Zet een mix van media in (afhankelijk 

van je persona’s)



Nogal confronterend
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…van de mensen is binnen 3 maanden 
na indiensttreding weer op zoek naar 

een andere baan



Bedankt

83




