
3 absolute do’s

15 december 2022

Inspiratiewebinar werken-bij websites 
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Hi!
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1. Wat maakt een werken-bij echt goed?

2. Binnen de corporate website
of aparte werken bij?

4. Beeld & tekst

5. Video

Deze webinar
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• Pleunis Installaties
• De Brouwer Advocaten

• De Belastingdienst
• Coolblue

Mwah, beter, best

• Hoogheemraadschap van Rijnland
• Zeeman

Mwah

(Beetje) beter

Best

https://www.pleunisinstallaties.nl/vacatures
https://debrouweradvocaten.nl/vacatures/
https://werken.belastingdienst.nl/
https://www.werkenbijcoolblue.nl/
https://www.rijnland.net/over-rijnland/werken-bij-rijnland
https://www.zeemanvacatures.nl/
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3 do’s

1. Hier zijn we van

2. Dit kan jij doen

3. De rest van het verhaal in lijn met 1 en 2

Wat maakt zo’n werken bij 
nu echt goed?
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• Missie, visie, kernwaarden

• Antwoord op de vraag ‘waartoe zijn wij op aarde?’

• ‘Why’ van Sinek, The Golden Circle

1. Hier zijn we van

https://youtu.be/XNqKZybIdv4
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• De belastingdienst
Missie: Wij zijn de Belastingdienst. Wij zijn de grootste overheidsorganisatie. 
Wij dragen bij aan een financieel gezond Nederland.

Anders geformuleerd: Wij zorgen dat Nederland blijft draaien.

• Coolblue
Pay-off: Alles voor een glimlach

Geformuleerd voor de werken-bij: Haal je zwarte band klanten blij maken

Voorbeelden: hier zijn we van

https://werken.belastingdienst.nl/
https://www.werkenbijcoolblue.nl/
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Artikel op Frankwatching: Corporate storytelling: een goed verhaal op een bierviltje

Theorie corporate storytelling

https://www.frankwatching.com/archive/2017/03/27/corporate-storytelling-een-goed-verhaal-op-een-bierviltje/
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3 do’s

1. Hier zijn we van

2. Dit kan jij doen

3. De rest van het verhaal in lijn met 1 en 2

Dus: wat maakt zo’n werken 
bij nu echt goed?
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Passende functie, goed salaris, leuke collega’s, 
13e maand, laptop - tuurlijk

Maar verder: purpose!

2. Dit kun jij doen
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• De belastingdienst
Wij zorgen dat Nederland blijft draaien. Kijk wat jij dan doen.

• Coolblue
Haal je zwarte band klanten blij maken.

• Hoogheemraadschap van Rijnland
Droge voeten, schoon water. Nu en in de toekomst. Werk ook mee aan klimaatadaptatie.

Voorbeelden: dit kun jij doen

https://werken.belastingdienst.nl/
https://www.werkenbijcoolblue.nl/
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• Pleunis Installaties
Kernwaarden: rendement, continuïteit en arbeidsvreugde

Bedrijf bestaat al dan 100 jaar

Hoe Mwah-voorbeelden beter?

https://www.pleunisinstallaties.nl/vacatures
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• De Brouwer Advocaten
Kernwaarden: betrouwbaar en eerlijk

Strafrecht in de grote stad – Rotterdam`

Hoe Mwah-voorbeelden beter?

https://debrouweradvocaten.nl/vacatures/
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De hele corporate website helpt het verhaal vertellen

En als Amazon het kan….

Werken-bij pagina’s als het kan
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Het gaat om heel veel vacatures

De organisatie al een bekend brand is

Hele werken-bij site als moet
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3 do’s

1. Hier zijn we van

2. Dit kan jij doen

3. De rest van het verhaal in lijn met 1 en 2

Wat maakt zo’n werken bij 
nu echt goed?
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Beeld & tekst: zég iets
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enthousiast - proactief – creatieve duizendpoot -
dynamisch - stressbestendig - geen 9-5 mentaliteit

Tekst: cliché’s in vacatureteksten
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Op korte termijn zijn wij op zoek naar:
een enthousiaste loodgieter
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En een:
Stressbestendige officemanager
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Werkveld
• Werken bij defensie
• Werken bij belastingdienst

Collega’s
• Werken bij bol.com

Video

https://werkenbijdefensie.nl/
https://werken.belastingdienst.nl/
https://banen.bol.com/
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3 do’s

1. Hier zijn we van

2. Dit kan jij doen

3. De rest van het verhaal in lijn met 1 en 2

Dus: wat maakt zo’n werken 
bij nu echt goed?
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Vragen?
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Recording sturen we toe



Klaar!


