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Over de auteur: Michiel Klønhammer is online strateeg, functioneel ontwerper, 

projectleider en spreker. Hij heeft tientallen opdrachtgevers in het bedrijfsleven en 

bij de overheid geholpen om hun online ambities te bereiken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Over deze whitepaper: deze checklist maakt deel uit van een serie voor marketing- en communicatieprofessionals die 

interactieve media inzetten binnen hun bedrijf of (overheids-) instelling.  

Copyright Michiel Klønhammer: de inhoud van deze checklist mag vrijelijk verspreid worden mits voorzien van bronvermelding 

(Michiel Klønhammer, www.klonhammer.com) tenzij bestemd voor verkoop en/of licensering. 
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EEN W OORD VOORA F  

Jobmarketing-site, career-, recruitment- of arbeidsmarkcommunicatie-site… het zijn 

allemaal dezelfde termen voor een afgescheiden website voor een bedrijf of instelling die 

bedoeld is om toekomstige werknemers aan te trekken, klanten een goede indruk te geven 

van het bedrijf en huidige werknemers met trots naar hun werk te laten gaan. In het huidige 

communicatielandschap staat zo'n site niet meer los van de vele communicatielijnen* die 

lopen tussen de organisatie en potentiele werknemers en andere doelpersonen (en 

klanten!). Sterker nog, arbeidsmarktcommunicatie staat minder los van corporate branding 

en -marcom dan ooit. Je kunt als potentiele klant van een bedrijf tenslotte makkelijk 

meekijken naar de communicatie-uitingen van recruiters. Als je bijvoorbeeld je in de markt 

profileert als snelgroeiende innovator en je heb een jobmarketing-site waar slechts enkele 

vacatures voor salesmensen staan, hebben potentiele klanten of investeerders je direct 

door. Bovendien hebben de social media een enorme impact op jobmarketing-sites: 

eerlijkheid wordt (soms) beloond en fouten kunnen hard worden afgeschaft. Ik verwacht dan 

ook dat de opkomende webcare-afdelingen van organisaties steeds vaker een rol zullen 

spelen in het recruitment proces. 

 

Onderstaande checklist is een goede start bij het nadenken over jobmarketing en het 

opzetten van een site of deel van een website voor een bedrijf of instelling. Maar laat het 

woord checklist niet suggereren dat het ontwikkelen van een site een project is met een 

einde. De online wereld is zo complex dat de bereidheid om te experimenteren en bij te 

stellen een vereiste is voor succes. 

Michiel Klønhammer 
michiel@klonhammer.com / www.klonhammer.com 

 

 

 

 

Wat hebt u nodig voordat u begint met de jobmarketing-site of strategie? 

- Globale strategie (bijvoorbeeld een marketingplan, kanalenstrategie of een heldere briefing).  

- Inzicht in de mogelijkheden van te gebruiken systemen. 

- Globale planning  en budget van het project. 

 

Hoe werkt deze checklist? 

- Loop de punten door en vink deze af – dan weet u dat er aan is gedacht. 

- Vul onderdelen in die relevant voor u zijn. (iedere situatie is anders!) 

- Gebruik de ruimte aan de rechterkant voor een datum of initialen van de verantwoordelijke collega.  

 

 

* Lijnen zoals bedoeld in het door mij eerder ontwikkelde concept "De LIJN", om de lijnen te beschrijven die 

doelpersonen volgen van en naar de organisatie, dienst of product. 
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GLOB AL E D OE LST E LL ING E N EN PL ANN ING  

Projectnaam: _________________________________________________ 

Start voorbereiding: _________________________________________________ 

Datum live-gang: _________________________________________________ 

Datum vervolg: _________________________________________________ 

Doelstellingen content: _________________________________________________ 

Welke doelpersonen?* _________________________________________________ 

Categorisatie / 

segmentatie** 

_________________________________________________ 

Verwachte respons, 

resultaat: 

_________________________________________________ 

Geleerd van de vorige keer: _________________________________________________ 

Relatie met andere content 

/ campagnes / projecten: 

 

_________________________________________________ 

 

* met doelpersonen bedoelen wij duidelijk omschreven voorbeeld-individuen, bijvoorbeeld potentiele 

werknemers, geordend naar fase in hun carrière.  

** met segmentatie bedoelen wij de verdeling van doelgroepen in subgroepen. 

ROL LEN  &  VE RANTW OORD EL IJKHE DEN  

In veel gevallen worden rollen gecombineerd of juist verder uitgesplitst. Bij uitbesteding van 

(delen van) de ontwikkeling, is het aan het bureau om een deel van de werkverdeling te 

bepalen. Bij grotere projecten is het van belang om een test-team in te stellen. 

 

Opdrachtgever: _________________________________________________ 

Eigenaar en eindverantwoordelijk, geeft de opdracht en accepteert het eindresultaat 

 

Corp. marcom-manager: _________________________________________________ 

Kent communicatiestrategie, huisstijlbewaking, contact met ontwikkelaars andere sites. 

 

Recruitment specialist: _________________________________________________ 

Kent de specifieke markt en heeft ervaring in de organisatie met eerdere arbeidsmarktcom 

 

Projectleider: _________________________________________________ 

Verantwoordelijk voor interne coördinatie en contact met creatieven/ontwikkelaar, testers 

 

Projectleider ontwikkelaar: _________________________________________________ 

Verantwoordelijk voor aansturing designers, creatieven en technische ontwikkelaars 
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Copy: _________________________________________________ 

Het schrijven van teksten binnen de gestelde richtlijnen 

 

Beeld- en videoredactie: _________________________________________________ 

Zorgt voor passend beeldmateriaal, geoptimaliseerd voor het web of mobiel 

 

Eindredactie/tester 

 

_________________________________________________ 

Zorgt voor de laatste controles en vergelijkt met andere uitingen. Test workflow. 

HOOFDCO NCE PT  JOB MA RKET I NG -S IT E  

Wat is het globale doel? 

_______ Korte campagne, specifieke recruitment vraagstuk 

_______ Langdurig beleid, deel van corporate communicatie  

_______ Ondersteuning van offline campagne 

_______ Aansluiten internationale recruitment beleid 

_______ Aansluiten proces recruitmentbureau. 

_______ …………………………………………... 

 

 Is er een hoofdconcept? 
Is er een globaal idee - iets wat als briefing voor de makers kan gelden? 
Bijvoorbeeld: 'een kijkje in de keuken’ of  ‘passie voor IT’ of ‘Beste werkgever in de 
branche’ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 
Type recruitment-sites 
Er zijn verschillende hoofdtypen al kan een site natuurlijk vele creatieve vormen 
aannemen. De hoofdvormen zijn: 
- Campagne site in samenhang met wervingscampagne. Vaak met centraal 

thema of concept.  

- Campagne landing page: weinig inhoud, maar wel los bereikbaar. 

- Vaste “werken bij…” website. Overzicht van vacatures, voorbeelden van 

functies, secundaire arbeidsvoorwaarden etc. 

- Embedded talent management/recruitment systeem: er zijn diverse 

leveranciers van standard recruitmentsystemen die het invoeren en 

onderhouden van vacatures te vergemakkelijken. Vaak worden deze met een 

frame in de corporate site weergegeven. 

- Geen site. Bij gebrek aan budget of tijd biedt de sociale media en 

wervingssites ook steeds meer mogelijkheden.  

____________________________________________________________ 
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PLA NNI NG  JOB MARK ET ING - SIT E  

De planning van een jobmarketing-site is sterk afhankelijk van het aantal mensen, 

afdelingen en toeleveranciers. Dit overzicht is een startpunt voor het opstellen van een 

planning. 

 

1. Concept schetsen  

2. Wireframe en functioneel ontwerp 

3. Eventueel keuze extern recruitment-systeem 

4. Technisch ontwerp site (of technisch plan wanneer bestaand CMS wordt gebruikt) 

5. Implementatie (content, front-end, development, integratie back-end) 

6. Koppeling overige systemen en social media 

7. Test 

8. Lancering 

9. Documentatie (ook korte handleiding over procedures). 

10. Evaluatie en bijstelling 

 

 

In de praktijk lopen deze fases door elkaar en wordt er ook voortdurend getest. Begin bij 

een planning met weeknummers en werk vervolgens toe naar accorderingsmomenten, bij 

voorkeur heel regelmatig. 

 

 

SCRUM? 

Vanuit de software ontwikkelingswereld is SCRUM als project management methode in 

opkomst en kan ook goed worden toegepast voor het ontwikkelen van een subsite met 

bijbehorende strategie. Hiervoor heb je een Projecteigenaar (Project owner) nodig die 

vaststelt wat de doelen zijn, een 'Scrummaster' die het ontwikkelteam aanstuurt en korte 

ontwikkelfases ('sprints') managed. Zo wordt niet met één lang project gewerkt met het 

risico dat opdracht en uitkomst niet matcht, maar in korte slagen met een nadruk op de 

verantwoordelijkheid van de individuele leden van het ontwikkelteam.  
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CONT ENT  

 Doelpersoon 

Geef een duidelijke omschrijving van de persoon waar u aan denkt bij het 

ontwikkelen van de content. Geef die persoon een naam, functie en leeftijd om een 

duidelijk beeld voor ogen te hebben tijdens het schrijven. 

 

____________________________________________________________ 

 

 Contentplan  

Is er een contentplan (zie eventueel Checklist voor een succesvol contentplan)?  

 

____________________________________________________________ 

 

 Assets  

Is de productie van de media (bijvoorbeeld video) georganiseerd en sluit het goed 

aan bij de inhoud en planning. 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Rechten 

Zijn alle rechten afgekocht voor internet? Vooral foto's worden vaak vergeten.  

 

____________________________________________________________ 

 

INVO EREN  V AN CONT ENT  

 Is het systeem al eerder gebruikt? Door wie in uw organisatie? 

____________________________________________________________ 

 

 Zo niet - is er voldoende tijd om in te werken en/of om technische fouten te 

herstellen gedurende het invoeren van de content? 

____________________________________________________________ 

 

 Is er technische ondersteuning beschikbaar en zo ja door wie? 

____________________________________________________________ 

 

 Zijn alle teksten en andere media binnen en goedgekeurd door de juiste 

mensen?  

____________________________________________________________ 

 

 Is er een security check? Vervang de wachtwoorden na ontwikkeling. 

content invoering/accordering. 

____________________________________________________________ 
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CHECK L IST   I MP LE MENT AT IE  

Ik benadruk hier alleen punten die enigszins specifiek zijn voor een jobmarketing-site maar 

vergeet niet de meer algemene zaken zoals: browser compatibiliteit, snelheid, veiligheid, 

onderhoudbaarheid en de drie letters van een goede interface: CCC (Conventie, 

Consistentie, en Creativiteit) oftewel de site moet doen wat men zou verwachten op een 

consistente manier met waar nodig creatieve oplossingen, en dat op die volgorde. En als er 

een innovatieve oplossing is gevonden: check de doelgroep of het voor hun werkt. 

 

 Goede vindbaarheid vanuit corporate site.  

 SEO: is de site goed vindbaar vanuit bv Google?  

 Goede balans campagne / branding versus vacature-overzicht.  

 Goede aansluiting huisstijl (of bewuste afwijking).  

 Contactpagina algemene vragen (gebruik algemeen adres dat ook 

tijdens vakanties wordt gelezen). 

 

 Heldere vacature overzichten? Bladermechanisme duidelijk?  

 Individuele vacatures rechtstreeks te bookmarken.  

 Individuele vacatures zijn mobiel te bekijken  

 Individuele vacatures bevatten: Bedrijfsinfo / Overzicht positie / Wat 

zoeken wij / Vereist / Gewenst. 

 

 Bedrijfsinfo centraal te onderhouden?  

 Sollicitatieformulier werkt goed (en vraagt geen onnodige informatie).  

 Telefoonnummer snel vindbaar.  

 Link terug naar corporate-site altijd in beeld.  

CHECK L IST  W ORKFLOW  V ACAT URE S EN SO LL ICI A T IES  

Na het ontwikkelen van sites komt het vaak voor dat er ongemerkt problemen in de 

workflow zijn, in dit geval het omgaan met vacatures en sollicitaties. 

 

 Plaatsing verloopt snel en volgens de juiste procedure.  

 Plaatsing sluit aan met de opdracht / plaatsing externe vacature-sites.  

 Sollicitaties worden automatisch per e-mail bevestigd (correcte tekst, 

werkt goed in verschillende e-mailprogramma's). 

 

 HRM volgt correct handmatig op (snelle, correcte, consistente 

antwoorden). 

 

 Er is een beheersbaar archief (bewaren afgewezen CV's en dergelijke).  

 Vacatures van site en vacatures-sites worden verwijderd   
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 Overzichtelijk vacature-archief aanwezig (voor herhaling of toekomstige 

check op consistentie) 

 

 Goede analytics (hoe wordt site gevonden en welke bronnen leiden tot 

welke CV's?) 

 

 

Noot: wanneer uw organisatie slechts één of twee externe vacaturessites inzet, is het mogelijk om 

kandidaten te laten solliciteren via de vacaturessite maar als er meer bronnen zijn, is het 

overzichtelijker om via de eigen site te laten solliciteren om zo grip op het proces te houden en de 

bronnen te kunnen meten. 

LAN CER ING  

De lancering hangt natuurlijk van uw organisatie af, maar maak hier in alle gevallen een 

plan voor! 

 

 De site is aan zoveel mogelijk personeelsleden en zeker aan de directie 

actief gepresenteerd. 

 

 Externe partijen zoals recruitmentbureau zijn op de hoogte.  

 De site is met een duidelijke banner vanuit de corporate site gelinkt.  

 Er is met e-mailmarketing (nieuwsbrieven) aandacht aan besteed.  

 Er is een poster opgehangen door uw eigen instelling of bedrijf.  

 Er is een persbericht verstuurd.  

 Er is een aansluiting met een mediaplan (Google adsense, vacature 

sites, LinkedIn enz.)  

 

 De organisatie neemt het op in blogs, Twitter, LinkedIn, Facebook enz.  

 Medewerkers vermelden het in hun blogs, Twitter, LinkedIn of Facebook 

(beloon dit!). 

 

 Alle betrokkenen hebben het met trots aan hun vrienden en familie 

verteld. 

 

EVA LU AT IE EN BIJST E L LING  

Het is onmogelijk om alles in een keer goed te doen. De online wereld veranderd supersnel 

en online projecten zijn complex. Ieder budget hoort een flinke marge te hebben voor 

verbeteringen en een periodieke analyse van analytics. Het bijstellen hoort er bij. En… niet 

vergeten: vraag aan kandidaten tijdens het sollicitatiegesprek wat zij er van vinden.  

 

Voor vragen, reacties en of opmerkingen, kunt u altijd contact opnemen via www.klonhammer.com 


