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Krapte op de arbeidsmarkt 

Steeds meer bedr� ven hebben een tekort 
aan geschikt personeel. De food en horeca-
sector behoort nog alt� d tot de sectoren 
waar de arbeidskrapte het grootst is. 
Het aantal vacatures bl� ft st� gen en de 
uitstroom van opleidingen kan niet aan die 
vraag voldoen. 

Het gevolg: de vacatures worden steeds 
moeil� ker vervulbaar en de roep om extra 
personeel wordt groter en groter, terw� l de 
aanwas van personeel steeds minder wordt. 

Zoektocht naar personeel 
Ook de werving van food- en horeca-
professionals is lastig. B� na 40 procent 

Het wordt steeds lastiger om 
gekwalifi ceerd vakpersoneel 

te werven. Terw� l de 
verwachting is dat 

de werkgelegenheid in 
de toekomst bl� ft groeien. 

Maar de food- 
en horecaprofessional 

bereiken is eerl� k 
gezegd simpel.

van de werkgevers in de economische 
sectoren met moeil� k vervulbare 
vacatures, zet de vacatures uit via meer of 
andere wervingskanalen zoals LinkedIn, 
vacaturesites of advertenties. Ook 
schakelen bedr� ven vaak hun eigen 
personeel, netwerk of werving- en 
selectiebureaus in om aan geschikt 
personeel te komen. 

Aantrekkel� ker maken
Ruim één op de tien werkgevers met 
moeil� k vervulbare vacatures probeert de 
functies aantrekkel� ker te maken door de 
functie-eisen en/of de arbeidsvoorwaarden 
aan te passen. 

Werving food- en horecaprofessional bl� ft lastig
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Vul moeilijk vervulbare 
posities in met 
arbeidsmarktcommunicatie

Wervingsprofessionals (werkzaam b�  
werkgevers) stellen dat ‘employer branding’ 
en ‘vacature-marketing’ de grootste prioriteit 
hebben. In de huidige krappe arbeidsmarkt is 
het belangr� ker dan ooit je te onderscheiden 
van de concurrentie. De juiste vakprofessionals 
vinden én binden kan dan ook moeil� k z� n. Hoe 
zorg je ervoor dat goed personeel voor jou kiest 
en niet voor je concurrent? En hoe houd je deze 
medewerkers vervolgens aan boord? Dat begint 
met een � zersterk werkgeversmerk. 

Met goede employer branding content kun je het 
imago van jouw bedr� f optimaliseren waardoor 
vakprofessionals sneller voor jou als werkgever 
kiezen. Iets wat in deze krapte essentieel is. De 
directie vindt het vooral belangr� k dat vacatures 

worden vervuld, maar beaamt ook dat een 
sterke employer brand en vacature-marketing 
van steeds groter belang z� n. 

Recruitment wordt steeds meer marketing
Marketing wordt in deze snelle, digitale wereld 
steeds belangr� ker. Het is een cruciaal onderdeel 
om jouw product b�  jouw doelgroep (potentiële 
klanten) te kr� gen. Waarom zou je dit dan niet 
toepassen in jouw recruitmentproces? Je wil 
toch jouw food & horeca-vacatures b�  de juiste 
professionals/ kandidaten kenbaar maken? 

Met vacature-marketing breng je jouw vacatures 
onder de aandacht b�  jouw ideale kandidaten. 
Zowel employer branding content als vacatures 
hebben het beste resultaat b�  vakwebsites.

Employer branding en vacature-marketing 

Employer Branding > Nauwel� ks geschikt
Vacatures >  Zeer geschikt voor actief werkzoekenden

Employer Branding > Ja, maar niet de belangr� kste bron
Vacatures > Ja, maar niet de belangr� kste bron

Employer Branding > Zéér geschikt
Vacatures >  Zéér geschikt voor latent werkzoekenden 

(de professional die niet actief op zoek is, maar wel 
verleid kan worden)

Primaire onlinebronnen voor arbeidscommunicatie

1
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Vacature sites/ 
search engines

Social media

Vakwebsites 
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Bereik de beste 
professionals in 
food & horeca
Dankz�  het jarenlange werk van de redacties 
van Misset Horeca, Distrifood, Foodmagazine, 
VMT en al onze andere marktleidende 
vaktitels, bereiken w�  verreweg de meeste 
en beste professionals in de sector food en 
horeca.

De content van onze vaktitels bestaat uit 
vakgerelateerd nieuws, achtergrondartikelen, 
need-to-know informatie, educatie, events en 
meer. Daarom hebben onze titels de meeste 
betrokken lezers binnen hun vakgebieden: 
hier vind je de vakprofessionals. Al onze 
adverteerders – dus ook de adverteerders van 

vacatures en/ of employer branding content – 
kunnen meeliften op het bereik en succes van 
onze vaktitels. Daarmee wordt verzekerd dat 
de grootste groep gekwalifi ceerde kandidaten 
bereikt zal worden.

Op Carrière.nu, ons overkoepelende platform 
voor arbeidsmarktcommunicatie voor al onze 
vaktitels, denken onze adviseurs graag met 
jou mee over het opzetten van employer 
branding content en vacature marketing. W�  
zorgen dat de vacatures en branded content 
direct b�  de juiste vaktitel terechtkomt voor 
optimaal bereik en succes.

W�  kennen de food- en 
horecaprofessionals erg goed. 

Onze redacties helpen je 
graag om meer inbound 

recruitment te kr� gen.
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Ons bereik
in food & horeca

220.008
Gebruikers per maand

11.056
Gebruikers per maand

32.292
Gebruikers per maand

246.236
Gebruikers per maand

246.236
Gebruikers per maand

1.800
Gebruikers per maand

38.172
Gebruikers per maand

25.500
Gebruikers per maand

12.909
Gebruikers per maand
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Vakblad
Oplage: 
23.000 

Frequentie: 
22x per jaar

Website
Gebruikers:

220.008 per maand
Pageviews: 

559.537 per maand

Nieuwsbrief
Oplage: 36.819

Versch� ning:
3x per week

Hier bereiken we de doelgroep
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Vakblad
Oplage: 8.000 

Frequentie: 47x per jaar 

Website
Gebruikers: 

246.236 per maand
Pageviews: 

629.955 per maand

Nieuwsbrief
Oplage: 27.500

Versch� ning: 3x per week
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Vakblad
Oplage: 5.000 exemplaren

Frequentie: 10x per jaar 

Website
Gebruikers: 

246.236 per maand
Pageviews: 

629.955 per maand

Nieuwsbrief
Oplage: 5.700

Versch� ning: 1x per week
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Vakblad
Oplage: 

5.300 exemplaren
Frequentie: 
11x per jaar 

Website
Gebruikers: 

32.292 per maand
Pageviews: 

59.673 per maand

Nieuwsbrief
Oplage: 75.06 
2x  per week

SKSNACK
KOERIER

WIP-IN 
CALLANTSOOG

365
dagen per jaar open

65
procent omzetstijging 

door bestel-app

9

Jaargang 32 | vrijdag 20 september 2019

10 TIPS 
om van friettoppings 
een succes te maken

Verhoog je onderscheidend vermogen én rendement

ONDERNEMEN STARTER PLACE TO BE ACHTERGROND

Broodje Jantje blijft 
overeind in Tilburgse
hamburgeroorlog4844 Eethuys Airborne 

in Renkum is één 
met de natuur

Restaria Castricum 
herstelt van een 
hectisch begin40Kwalitaria De Bikbar 

bespaart serieus geld 
met eigen recycleplan22

001-001_SKK09_CVR.indd   1 10-09-19   09:58
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Vakblad
Oplage: 2.700

Frequentie: 11x per jaar 

Website
Gebruikers: 

38.172 per maand
Pageviews: 

77.143 per maand

Nieuwsbrief
Oplage: 11.069 

2x per week
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Vakblad
Oplage: 2.400

Frequentie: 10x per jaar 

Industriespecial
Oplage: 2.400

Frequentie: 4x per jaar 

Website
Gebruikers: 

12.909 per maand
Pageviews: 

26.058 per maand

Nieuwsbrief
Oplage: 5.380 

Wekel� ks 
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Vakblad
Oplage: 1.500

Frequentie: 12x per jaar  

Website
Gebruikers:

25.500 per maand
Pageviews: 

71.200

Nieuwsbrief
Oplage: 8.000 
2x per week
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Vakblad
Oplage: 4.400 

Frequentie: 4x per jaar 

Website
Gebruikers: 

1.800 per maand
Pageviews: 

3.900 per maand

Nieuwsbrief
Oplage:1.800
1x per week
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Vakblad
Oplage: 1.600 

Frequentie: 8x per jaar 

Website
Gebruikers: 

11.056 per maand
Pageviews: 

25.965 per maand

Nieuwsbrief
Oplage: 5.758
1x per week
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Bereik gericht jouw 
food & horeca-
professionals

Online
Vacature plaatsing
Goede professionals z� n nauwel� ks te bereiken 
via vacaturewebsites, omdat z�  niet actief op zoek 
z� n naar een nieuwe baan. Daarom loont het 
deze doelgroep te benaderen en te triggeren 
door hen aantrekkel� ke vacatures te tonen op
het marktleidende kanaal in hun eigen vakgebied. 

B�  onze vakwebsites als Misset Horeca 
Distrifood en VMT bereik je de beste en meeste 
professionals doordat de vacature actief wordt 
gepromoot b�  de lezers van onze vaktitels in de 
food-en horecasector én op ons overkoepelende 
platform voor arbeidscommunicatie: Carrière.nu. 
We bieden twee mogel� kheden voor het plaatsen 
van jouw vacature. Zo kun je kiezen voor een 
standaard vacature plaatsing en een topjob.

Standaard vacature (30 dagen)
•  Bereik de meeste en beste professionals in 

jouw vakgebied. 
•  De vacature wordt gepromoot b�  de lezers van 

onze relevante vaktitels, zoals Misset Horeca, 
Distrifood, Foodmagazine en VMT.

•  De vacature wordt gepubliceerd via 
de vakwebsite op Carrière.nu.

•  Snel en simpel publiceren en beheren van 
de vacature.

Tobjob (30 dagen) 
•  Tot 6 keer vaker bekeken dan een standaard 

vacature.
•  Bereik de meeste en beste professionals in jouw 

vakgebied.
•  De vacature wordt bovenin de zoekresultaten 

getoond als Topjob.
•  De vacature wordt als Topjob getoond op de 

homepage van de relevante vakwebsite.
•  De vacature wordt als Topjob gepromoot 

in de digitale nieuwsbrief van de relevante 
vaktitel, zoals zoals Misset Horeca, Distrifood, 
Foodmagazine en VMT

•  De vacature wordt gepubliceerd via de 
vakwebsite op Carrière.nu.  

•  Snel en simpel publiceren en beheren van 
de vacature.

Wil je meer advies of een 
vacature op maat? Neem contact 
met ons op.

Jouw vacatures kunnen we optimaal promoten b�  food- 
en horecaprofessionals.
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Online
Bannering
Online bannering is de perfecte manier om meer betrokkenheid onder vakprofessionals te genereren. 
Zo laat je eenvoudig jouw bedr� f opvallen b�  het door jouw gezochte personeel. Naast de standaard 
banners bestaan er mogel� kheden voor banners die door hun vorm of formaat extra opvallen. Banners 
kunnen geplaatst worden op zowel onze food en horeca-websites, de Carrière.nu-website als in onze 
e-mailnieuwsbrieven die worden verzonden aan de vakprofessionals. 

Online banner mogel� kheden

Leaderboard
728 x 90 pixels, 
1 positie, maximaal 75kB + URL

Billboard
970 x 250 pixels, 
1 positie, maximaal 75kB + URL

Header
950 x 150 pixels, 
1 positie, maximaal 75kB + URL

Rectangle
336 x 280 pixels, 
1 positie, maximaal 75kB + URL

Roadblock
Een koppeling van twee (of meerdere) banners per view

Topjobs
2 x 40 tekens inclusief spaties 
Logo GIF (60 x 30 pixels) + URL

Advertorial
200 tekens (incl. spaties kop, body, pay-off)
Logo/afbeelding GIF (80 x 80 pixels) + URL

Leaderboard/ 
header/ billboard

Sponsored content Rectangle

Rectangle

Topjobs



17

Content Marketing 

Employer branding content 
De juiste vakprofessionals vinden én binden kan 
lastig z� n. Daarom is het hebben van een sterk 
werkgeversmerk zeer belangr� k. Een krachtig 
werkgeversmerk spreekt aan, valt op en werkt 
als een magneet. Met goede employer branding 
content kun je de reputatie van jouw bedr� f 
optimaliseren waardoor talentvolle professionals 
in de food en horeca sneller voor jou als 
werkgever kiezen.

W�  helpen je graag b�  het maken van employer 
branding content. We k� ken samen naar wat 
jouw bedr� f onderscheidend en aantrekkel� k 
maakt ten opzichte van andere werkgevers en 
waarom een werknemer voor jouw organisatie 
zou moeten kiezen. Vervolgens maken we een 
contentplan, kiezen we de kanalen (online, 
print en/of socialmedia) waar je de content wilt 
verspreiden en gaan we aan de slag met de 
juiste contentvorm (artikel, blog, video, podcast) 
eventueel in combinatie met een advertorial, 
nieuwsbriefaanjager of banner.

Sponsored branded content 
Met brandend content laat je food en horeca-
professionals op een prettige manier kennismaken 
met jouw bedr� f. Je inspireert, roept een 
emotie op, zorgt voor entertainment of helpt 
b�  het oplossen van eventuele problemen b�  je 
doelgroep. Niet het imago van je bedr� f staat 
centraal in de communicatie, maar de interesses 
en behoeften van de doelgroep. 

Je helpt de doelgroep verder met waardevolle en 
interessante kennis, b� voorbeeld via blogs, video’s 
en klantverhalen. Zo word je als bedr� f relevant, 
leert de doelgroep je op een natuurl� ke manier 
kennen als een organisatie die expertise heeft, 
versterk je je brand en ben je de eerste keus als 
h�  op zoek is naar een nieuwe werkgever.

Goede branded content sluit naadloos aan b�  
de vakprofessionals die je wilt bereiken. W�  
helpen je graag met het creëren van een sterk 
en succesvol contentplan.
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Overige online-opties 

Advertorial 
Een advertorial plaatsen we op onze vaktitel-
website en/of in onze e-mailnieuwsbrief van de 
vaktitelwebsite tussen onze redactionele content 
of als bannerpositie. Naast een korte tekst is er 
ruimte voor een kleine afbeelding en een link naar 
jouw eigen landingspagina. 

Online retargeting 
Wil je jouw websitebezoekers opnieuw bereiken 
buiten jouw eigen platform(en)? Met retargeting 
kan dat. Je kunt bezoekers die bepaalde pagina’s 
op jouw website hebben bezocht, beeld of 
tekstadvertenties tonen binnen én buiten 
onze vakwebsites.

Audience extension (doelgroep targeting)
Zorg dat jouw gezochte vakprofessional vaker in 
aanraking komt met jouw vacatures of branded 
content. Met audience extension is het mogel� k 
om vakprofessionals die artikelen hebben gelezen 
over specifi eke onderwerpen (zoals ondernemen, 
personeel, catering), goed te bereiken met content 
van jou als adverteerder. Denk hierb�  aan een 
vacature, advertorial of banner. 

Whitepaper (leadgeneration) 
Een whitepaper is een relevant kennisdocument 
waarin uitgebreid wordt uitgelegd hoe een 
technologie, product of dienst een specifi ek 
probleem oplost. W�  kunnen de whitepaper 
volledig voor je schr� ven, maar je kunt de 
whitepaper ook in jouw huisst� l aanleveren 
waarna w�  hem redigeren, optimaliseren en 
vervolgens verspreiden b�  de vaktitel waar 
jouw doelgroep zich bevindt. 

Digitaal Magazine (e-Book)
Onze digitale magazines z� n het visitekaartje 
naar onze vakprofessionals toe. Elk nummer bevat 
een thema dat wordt uitgediept door middel 
van diverse artikelen. In dit digitale magazine 
z� n diverse opties: zo kun je een advertentie 
of advertorial plaatsen, maar uiteraard is het 
ook de plék voor (employer) branded content 
waarmee jouw bedr� f op een originele manier in 
the picture staat en b�  lezers onder de aandacht 
wordt gebracht. Vanuit deze pagina’s kunnen 
vakprofessionals direct doorklikken naar jouw 
pagina. Ook bestaat de mogel� kheid om een 
eigen digimagazine op maat te laten maken die 
w�  vervolgens versturen op basis van leesgedrag 
naar de juiste vakprofessional in ons bestand. 

Nieuwsbrief
Alle vaktitels hebben een digitale nieuwsbrief 
waarmee ze wekel� ks of vaker jouw doelgroep 
bereiken. Wil j�  deze professionals ook bereiken 
met jouw content? Dat kan. In onze nieuwsbrief 
bieden w�  de mogel� kheid voor een advertorial, 
banner, advertentie of andere content. Er is veel 
mogel� k en de wensen van jouw bedr� f staan 
hierin centraal. W�  adviseren je graag over alle 
opties en bedenken een plan van aanpak voor het 
beste resultaat. 
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Overige print-opties

Advertorial 
Wil je werken aan een sterk imago? Of heb je 
een (nieuw) verhaal? Met een advertorial bereik 
je vakprofessionals met relevante content. 
Door de redactionele opbouw heb je een 
groter communicatie-vermogen. Daarmee is de 
advertorial geschikt voor ingewikkelde of langere 
boodschappen. Onze arbeidsmarktcommunicatie-
experts helpen je graag b�  het samenstellen 
van de tekst.

Adverteren
Optimaal de redactionele waarde en thema’s van 
een vakblad benutten en alle ruimte voor
zichtbaarheid en branding van jouw merk en 
vacatures. Dat z� n de grote voordelen van een 
advertentie in een vakblad van Vakmedianet. Een 
halve of een hele pagina? W�  adviseren je graag.

Wil je meer advies of een vacature op maat? 
Neem contact met ons op.
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Contactgegevens 
Salesafdeling 
Arbeidsmarktcommunicatie-adviseurs Vakmedianet

Kees Jan Markens, Commercieel Manager

 keesjanmarkens@vakmedianet.nl

 06 50 256 076

Ruben Leugering, Adviseur Arbeidsmarktcommunicatie

rubenleugering@vakmedianet.nl

06 20 110 032 


