
DE KORTSTE WEG NAAR HET BESTE TALENT

MAGNET EMPLOYER TM



HERKEN JE DIT?
Je bent HR directeur bij een bedrijf dat wil groeien. 
En snel ook, want jullie hebben ambitieuze plannen.
Je zit dringend te springen om talent. 
Maar bent bepaald niet de enige.
Iedereen vist in dezelfde vijver. En nu meer dan ooit tevoren...
Zou 't niet mooi zijn als dat talent jouw bedrijf zelf weet te 
vinden?
En niet eens overweegt om bij je concurrenten rond te gaan 
kijken?
Allemaal omdat jij snel en adequaat op de juiste knoppen weet 
te drukken!



OF HERKEN JE DIT?
Je bent communicatieadviseur, druk bezig met 

arbeidsmarktcommunicatie.
Alles draait nu om de employer branding. 

Essentieel voor het aantrekken van het juiste talent. 
Maar hoe? Wat raakt hen? Hoe verleidt je ze? 

Wat moet je zeggen over je organisatie?
Het schreeuwt om onderzoek. 

Drijfveren inzichtelijk maken. Dilemma's ontdekken. Horen en 
voelen wat er in hun hoofd en hart omgaat. 

Zodat je precies weet op welke knoppen je moet drukken.
Om ze over jouw streep te trekken. 

Met een campagne die daarvoor gaat zorgen. 
Als een schot in de roos.



OF DIT?
Je bent recruiter en ziet elke dag het aantal vacatures groeien.
Die jij vanzelfsprekend op wilt vullen met de juiste mensen.
Wat zou het mooi zijn om juist met minder sollicitatiegesprekken 
vaker de juiste mensen aan tafel te krijgen. 
Op CV, maar vooral ook op persoonlijkheid.
Dat ze dan ook nog uit eigen beweging naar jou toe komen. 
En jij kan stoppen met het zoeken naar die eeuwige naald in de 
hooiberg.

NEEDLE



Met MAGNET EMPLOYER 
van Brandstof360 en 
Motivaction gaat het 

lukken. 

Een bewezen methode die 
jouw bedrijf in slechts één 

maand tijd alle inzichten 
geeft om een succesvolle 
HR campagne te voeren.

Waarmee jouw bedrijf die 
krachtige magneet wordt 
voor al die medewerkers 

die jij zo hard nodig hebt. 

DE KORTSTE WEG NAAR HET BESTE 
TALENT



6. Creative Concepting

Nu mag ons Creative Department aan de slag. Met 
alle verzamelde knowhow gaan zij aan de slag om 

in korte tijd een campagne (binnen het gestelde 
budget) te bouwen die in de vorm van 

moodboards en story telling gestalte zal krijgen. 
Hier bestaat ook de optie om de campagne op 

concept te toetsen. 

5. Kwalitatieve Research Check

We willen ook zeker weten dat al die prachtige 
ideeën en concepten ook serieus HR-hout 
snijden! Dat schreeuwt dus om een zuivere 
toetsing.. Ook bedoeld om de ideeën nog 
beter te krijgen en scherper te formuleren. 
We gaan voor 100%!

4. Design Thinking, Big Ideas

Tijd voor (co-) creatie! In een dag tijd 
gaan we alle inzichten vertalen naar 
proposities, big ideas en employer-

branding concepten. Dat gebeurt in de 
vorm van een workshop, onder leiding 

van onze creative department. 

3. Van data naar insights

Met alle vergaarde kennis in stap 2 gaan 
we inzichten formuleren. Extra gevoed 
door 3M data en reeds verzamelde 
(arbeids-)markt kennis(trends en 
ontwikkelingen) door Motivaction.

2. Bepaal doelgroep(-en)

Met onze unieke Talent Profiler bepalen we 
precies wie jij nodig hebt, waar ze warm voor 

lopen en waar ze op afhaken. Zo komen we 
tot het ideale talentprofiel. We gaan 

observeren, gesprekken voeren en duiken zo 
diep mogelijk in jouw gewenste doelgroepen. 

1. Bepaal doelstellingen.

Onze broodnodige intake. Hier brengen 
we samen met jou je doelstellingen in 
kaart.
Wie of wat heb je op welke termijn heel 
hard nodig. Hoe deed je dat eerst en wat 
verwacht je nu. KPI-time! 

7 STEPS TO TALENT
7. Campaign Building

Executie Concept. 
Bepalen van het 
mediaplan, online 
marketing en (social) 
content. Let work it out! 



2 KEUZES | KOSTEN

FULL MONTY | 20K 

K O S T E N  E X  B T W ,  E X  O O P , O P  B A S I S  V A N  2  F O C U S G R O E P E N

MAGNET EMPLOYER 
ZONDER ONDERZOEK | 13K 



KLANT  CASE: COMPANANNY



CompaNanny heeft continu behoefte aan 
Pedagogisch Medewerkers. Enerzijds om te 
groeien (de wachtlijsten groeien nog steeds), 
anderzijds ter compensatie van verloop. Daar 
komt bij dat de richtlijnen m.b.t. verhouding 
kind/begeleiding aangescherpt zijn. 

Dit zorgt ervoor dat CompaNanny komende 12 
maanden  heel veel nieuwe Pedagogisch 
Medewerkers nodig heeft. 

ACHTERGROND



DE AANPAK
We zijn gestart met het bepalen van het ideale 
doelgroepsprofiel binnen het Mentality-model, waarbij met 
name kosmopolieten en opwaarts mobielen uit de bus 
kwamen rollen. Dit hebben we vertaald naar een persona, het 
ideale profiel van de (toekomstig) medewerker van 
CompaNanny. 

Uit kwalitatief onderzoek (interviews met   de doelgroep) en 
de nodige data van CN + marktresearch hebben we inzichten 
gedestilleerd. 

Inzichten die de basis vormden voor het creëren van 
proposities waarmee CN echt het verschil kan maken t.o.v. 
haar concurrenten. Proposities die enerzijds de voorlopersrol
van CN benadrukken en anderzijds goed aansluiten bij de 
drijfveren van de gewenste kandidaten.

Tijd voor (co-) creatie! In zeer korte tijd hebben we inzichten 
vertaalt  naar proposities. Dat gebeurde in de vorm van 
workshops, onder leiding van onze creative department.

WENSEN VAN DE DOELGROEP

o ik wil mijzelf blijven ontwikkelen, leren en beter worden
o ik wil in een team werken dat bij mij past, waarin ik mij thuis 

voel.    
o ik wil in een professionele omgeving werken waar ik als 

vakvrouw  gewaardeerd wordt.



6 PROPOSITIES
CompaMatch

Een speciale (online) tool waarmee je als Nanny kan 
ontdekken hoe goed jij en CN bij elkaar passen en in 

welk team je 't beste tot je recht gaat komen.

CompaCademy

CN's eigen opleidingsinstituut waar de Nannies van CN op 
permanente basis leren en bijleren aangaande de nieuwste 
pedagogische visies.

-



CompaCampus

Werken in Amsterdam is 1, er een woning vinden 
is 2. CN helpt daarbij en regelt een volledig 
ingerichte studio. Daarmee is CN de enige 
kinderopvangorganisatie die dit doet. Een 

bevestiging van de voortrekkersrol.



Rond de proposities hebben we een campagne gebouwd 
waarin de kinderen van CompaNanny een hoofdrol 
speelden. Zij brengen de nieuwe proposities aan de vrouw 
via social media (FB, Insta, Linkedin), display advertising en 
owned/earned media. 

De campagne loopt sinds september 2018 en genereert 
veel aandacht. Al in de eerste week na launch waren de 
reacties ruim 200% hoger dan men normaal gewend is. 

CAMPAGNE RESULTAAT



BRANDSTOF360
marianne@brandstof360.com  | 0620276732 |

martin@brandstof360.com | 06 51111561



Brandstof360 is een marketingcommunicatiebureau dat data en onderzoek omarmt, 
haar creatieve energie steekt in het destilleren van slimme inzichten en het creëren 
van scherpe proposities. En deze weet te vertalen naar spraakmakende campagnes. 

Motivaction is een fullservice onderzoeksbureau dat kwalitatieve en kwantitatieve 
onderzoeksexpertise combineert met kennis van mensen en hun omgeving en dit 
vertaalt naar consumer insights gedreven marketing- en communicatieadviezen.

Met de unieke brug tussen onderzoek, marketing en creatie brengen Motivaction en 
Brandstof360 regelmatig nieuwe proposities op de markt, zoals FastTrack2BigIdeas 
en Magnet Employer.

WIE WE ZIJN


