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• Verzoek van aantal leden voor verkenning draagvlak en wensen voor 
sectorale arbeidsmarktcommunicatie.

• Door het A&O-fonds Waterschappen is (in samenwerking met de Vereniging 
werken voor waterschappen en de Unie van Waterschappen) in het najaar 
2020 een vragenlijst uitgezet onder de leden van het Platform 
Arbeidsmarktprofilering werkzaam bij de 21 waterschappen.

• 18 van de 21 waterschappen hebben de vragenlijst ingevuld (respons 86%).

AANLEIDING



• (Arbeidsmarkt)communicatieadviseur: 2
• Recruiter / Adviseur recruitment: 8
• P&O-adviseur: 8

FUNCTIES RESPONDENTEN (N=18)



VRAGENRONDJE/ SUCCESVERHALEN

> 2 jaar geleden

Overig

WAT IS DE STATUS VAN JOUW ORGANISATIE OP HET GEBIED VAN 
ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE EN EMPLOYER BRANDING? 



HEBBEN JULLIE IN DE AFGELOPEN TWEE JAAR OP DIT GEBIED SAMENGEWERKT MET EEN 
CREATIEF BUREAU? 



WERKEN JULLIE OP HET GEBIED VAN ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE SAMEN MET ANDERE 
WATERSCHAPPEN? 
WERKEN JULLIE OP HET GEBIED VAN ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE SAMEN MET ANDERE 
WATERSCHAPPEN? 



VRAGENRONDJE/ SUCCESVERHALZOU JE BEHOEFTE HEBBEN AAN MEER SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN 
ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE MET ANDERE WATERSCHAPPEN? 



KUN JE AANGEVEN WAARIN JE MEER SAMENWERKING ZOU WILLEN OP HET GEBIED VAN 
ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE? 

1. Het gezamenlijk ontwikkelen van een landelijke campagne en POS-materiaal om een sterke 
brand neer te zetten en bekendheid te genereren voor het werken bij de waterschappen.

2. Kennis delen en ervaringen uitwisselen t.a.v. thema’s als slim(mer) en inspirerend werven. 
Het schrijven van inspirerende vacatureteksten, campus recruitment, een 
gemeenschappelijke website voor werving enz.

3. Contacten delen met scholen/banendagen en afspraken maken over wie waar staat op 
landelijke beurzen en evenementen. 



WELKE WATERSCHAP(PEN) ZIE JE OP HET GEBIED VAN ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE ALS 
VOORBEELD EN WAAROM? 

Een greep uit de reacties:

• Rivierenland, zij zijn actief op linkedin, doen aan jobmarketing en hebben een goede werken bij website.
• Hollandse Delta; goede website, inzet van vacaturevideo's en LinkedIn
• Waterschap Amstel, Gooi & Vechtstreek; inzet van creatief bureau en ludiek zichtbaar zijn bij de burgers.
• Geen enkele! Vind de waterschap niet innovatief en niet denkend vanuit de doelgroep.
• Waterschap Vallei en Veluwe. Ze hebben al veel tijd en energie gestopt om arbeidsmarktcommunicatie een 

prominente rol te geven in het beleid en ook de leidinggevenden en de medewerkers van dit waterschap 
staan er achter.

• Aa en Maas.
• Waternet, ziet er professioneel uit
• Met iedereen, het is handig om dit te delen en van elkaar te leren
• Nog geen volledig beeld van. Ik zie wel goede dingen van verschillende waterschappen langskomen zoals 

Rivierenland (werken bij site, jobmarketing)



ZOU EEN ALGEMENE (LANDELIJE ) SECTORALE ARBEIDSMARKTCAMPAGNE (INCLUSIEF 
PROMOMATERIAAL) OVER DE WATERSCHAPPEN, NAAST JULLIE EIGEN REGIONALE CAMPAGNE, 
HELPEN BIJ HET AANTREKKEN VAN MEDEWERKERS? 

ZOU EEN ALGEMENE (LANDELIJKE) SECTORALE ARBEIDSMARKT-CAMPAGNE (INCLUSIEF 
PROMOMATERIAAL) OVER DE WATERSCHAPPEN, NAAST JULLIE EIGEN REGIONALE CAMPAGNE, 
HELPEN BIJ HET AANTREKKEN VAN MEDEWERKERS? 



OP WELKE DOELGROEPEN ZOU EEN SECTORALE CAMPAGNE OVER DE WATERSCHAPPEN ZICH 
VOORAL MOETEN RICHTEN? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 

• Studenten en young professionals HBO/WO 89%
• Ervaren werkzoekenden HBO/WO 72%
• Studenten en young professionals MBO 67%
• Ervaren werkzoekenden MBO 67%
• Leerlingen voortgezet onderwijs 28%
• Leerlingen basisonderwijs 11%



WAAR ZOU EEN SECTORALE CAMPAGNE OVER DE WATERSCHAPPEN VOORAL UIT MOETEN 
BESTAAN? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 

• Filmpje over wat een waterschap is en doet en
met welke opleidingen je er kan werken etc. 89%

• Berichten op social media 78%
• Reclamespotjes op TV/radio vergelijkbaar met defensie en zorg 56%
• Promomateriaal voor op een beurs: banners, folders, etc 50%
• Advertenties in landelijke media/billboards 39%
• Algemene website met informatie en vacatures over werken bij waterschappen 33%



WAT ZIJN ELEMENTEN VAN WERKEN BIJ EEN WATERSCHAP DIE VOLGENS JOU ABSOLUUT 
MOETEN TERUGKOMEN IN EEN SECTORALE CAMPAGNE, ZODAT OOK JOUW WATERSCHAP 
BETER ALS EEN AANTREKKELIJKE WERKGEVER WORDT GEPOSITIONEERD?

• Het is uniek wat wij doen. Trots overbrengen!
• We doen betekenis vol werk (maatschappelijk relevante doelen: klimaatadaptatie, werken aan een duurzame 

samenleving, droogte, bodemdaling, energieneutraal enz.) 
• We werken in een dynamische wereld met veel mogelijkheden op het gebied van innovaties
• We hebben veel diverse functies waaronder specifieke waterfuncties
• Goede werk/privé balans
• Ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling 
• Veelzijdigheid en inhoud van het werk
• Familie cultuur/ informele organisatie
• Zelfstandigheid in het werk
• We werken veel samen met anderen (organisaties, overheid, onderwijs)
• Campagne voor op social media met aantrekkelijke foto's van medewerkers, een filmpje van wat 

waterschappen doen. De nadruk zou moeten liggen op de moeilijk vervulbare functies, zoals technisch 
personeel, handhavers, juristen etc. 



IN HOEVERRE VIND JE HET EEN GOED IDEE OM EEN SECTORALE ARBEIDSMARKTCAMPAGNE OP 
TE STARTEN OVER DE WATERSCHAPPEN, NAAST JULLIE EIGEN REGIONALE CAMPAGNE? 



HOE BELANGRIJK VIND JE HET DAT SECTORPARTIJEN HIERMEE AAN DE SLAG GAAN? 



INDIEN WE EEN SECTORALE CAMPAGNE VERDER GAAN VERKENNEN/ONTWIKKELEN, WELKE 
AANDACHTSPUNTEN WIL JE DAN NOG AAN ONS MEEGEVEN?

• Kies voor een modulaire campagne waar wij onze eigen campagne op kunnen laten aansluiten en die past bij onze 
huisstijl. 

• Laat de elementen terugkomen die belangrijk zijn en maak het begrijpelijk voor iedereen. 
• Maak het een pakkend filmpje (denk aan defensie) en zorg voor voldoende afwisseling in beeld. Maak het niet te 

lang.
• Zorg voor voldoende draagkracht bij de waterschappen en directies, AMC wordt erg onderschat.
• Bepaal de juiste doelgroep(en): jongeren, waterprofessionals (bodem, water, afvalwater en dijken), de 

dienstverlenende professionals (inkoop, ICT, financiën/juridisch) en technisch personeel.
• Samenwerking communicatie en HR moet basis zijn in campagne (open deur?).
• Ga in zee met een bureau die gespecialiseerd is in arbeidsmarktcampagnes en die de waterschappen op een 

professionele, vernieuwende en creatieve manier neer kan zetten.
• Schep een goed beeld die aansluit bij de werkelijkheid van de sector.
• Pas verschillende onderdelen in de campagne toe aan een specifieke doelgroep. Niet alles over één kam scheren. Een 

student wordt door andere factoren geprikkeld dan een senior projectleider.
• Kies voor een aanpak waarbij de mens centraal staat, die bijdraagt aan het besef van individuele en collectieve 

ontplooiing. Zorg voor bezieling en zet de visie goed neer.



WELKE BIJDRAGE ZOU JIJ/JOUW WATERSCHAP WILLEN/KUNNEN LEVEREN AAN HET 
ONTWIKKELEN EN UITROLLEN VAN EEN SECTORALE CAMPAGNE? (MEERDERE ANTWOORDEN 
MOGELIJK)

• Het leveren van input/ideeën aan de werkgroep 
die hier mee aan de slag gaat (via interview of enquête) 89%

• Het deelnemen aan de werkgroep die hier mee aan de slag gaat 39%

• Het gebruiken van ontwikkelde materialen binnen onze eigen
communicatiecampagne/bij beurzen etc. 22%



HEB JE TOT SLOT NOG OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DEZE ENQUÊTE?

Afsluitende opmerkingen:

• Samen staan we sterk! Ik ben dan ook heel enthousiast over dit initiatief en zet het graag om in daadkracht op 
de korte termijn.

• Wij willen nog een keer benadrukken dat een landelijke campagne zeer gewenst is.
• Goed dat jullie hiermee bezig zijn. Ik lever graag mijn input.
• Het zou heel fijn zijn als dit ons handige tools kan bieden! We werken immers allemaal aan hetzelfde doel en 

zijn geen concurrenten van elkaar want we hebben allemaal ons eigen gebied.
• Goed dat dit wordt uitgevraagd!
• Voor ons komt een landelijke campagne in plaats van een eigen campagne. En richt met name op social

media, jongeren kijken geen tv meer.


