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Overzicht



In de huidige arbeidsmarkt is het voor Friese overheden lastig personeel te vinden. 
Er lopen verschillende initiatieven die ambiëren om Fryslân positief op de kaart te 
zetten met als doelstelling om geschikte arbeidskrachten naar onze regio te halen. 

Aangezien het invullen van vacatures al langere tijd lastig is en de verwachting is 
dat dat alleen maar toeneemt, start Werken in Friesland, in samenwerking met 
Provincie Fryslân, op korte termijn een online wervingscampagne als één overheid.

Waarom een campagne?

?



Het doel
Het doel van de campagne is de Friese overheden neer te zetten als aantrekkelijke werkgever en 
daardoor vacatures gemakkelijker in te kunnen vullen.

Het samenwerkingsplatform werkeninfriesland.nl vormt de basis voor deze campagne. 
Deze goed bezochte website plaatst alle vacatures van overheden in Fryslân.

We kiezen ervoor om voor de campagne een losse landingspagina te maken die pakkend is, bij de 
doelgroepen aansluit, en qua gevoel en vormgeving goed past bij de campagneboodschap. 

Deze huisstijl zal afwijken van die van werkeninfriesland.nl, echter verwijzen we als CTA (Call To Action) 
vanaf de landingspagina per direct door naar het samenwerkingsplatform werkeninfriesland.nl. 



De doelgroepen
Voor de campagne focussen we ons op de volgende mensen, namelijk: 

• Mensen die nu niet bij de overheid werken, binnen of buiten Friesland.

• Mensen onder de 30 jaar: mensen die net de arbeidsmarkt opkomen, of al een aantal jaar werken, 

en een bepaald idee hebben bij werken bij de overheid. 

• Schoolverlaters die uit Friesland komen, en wellicht elders studeerden.



• We willen laten zien dat de overheid leuke collega’s in dienst heeft.
• We willen het traditionele beeld van ambtenaar veranderen en de vooroordelen 

weerleggen.

Verder willen we overbrengen dat met een baan bij een Friese overheid je…:

• Werk doet waarin jij het verschil kunt maken.
• Jezelf kunt zijn, ongeacht je functie. Je bent meer dan het werk dat je doet.
• Persoonlijk maar nuchter benaderd zal worden, zoals het een echte Fries betaamt.
• Direct resultaat kunt zien van wat je doet: de lijntjes zijn kort en jij hebt in jouw 

functie directe invloed.
• Aan zet bent. Jij doet werk waar je trots op mag zijn. 

Wat willen we communiceren?



De campagneboodschap

?
• Hoe komen we tot een aansprekende boodschap? 

• Wat typeert Friesland – zonder dat we in stereotypes, clichés en 

vooroordelen denken?

Van fierljeppen, tot de pompeblêden, van stugge mensen die altijd Fries 

spreken – ook wanneer het een buitenstaander betreft- tot het mooie 

vaarwater in de provincie. 



Met onze campagne willen we verder kijken dan al die voor de hand liggende voorbeelden: 
we willen het gevoel van werken bij een Friese overheid overbrengen. We willen de 
vacatures ‘een gezicht’ geven. 

Want net als in iedere andere provincie bestaat Friesland, en de mensen die bij de Friese 
overheden werken, nog uit zo veel meer. 

Wie zijn deze mensen, wat hebben ze gemeen en wat verbindt ze? 

De campagneboodschap



In ons opzicht? De Friese trots. 

De mogelijkheid om een verschil te maken. De bescheidenheid waarmee Friezen werk doen dat wel degelijk 
grote impact heeft op anderen. 

Dat is iets wat we willen benadrukken en uitdragen. Het is iets waarvan wij denken dat anderen: jong én oud, 
mensen uit de provincie, maar ook daaromheen, zich aangesproken voelen. 

Met onze campagne willen we realiseren dat juist al die mensen denken: daar wil ik bij horen, dat wil ik ook! 

De campagneboodschap



Wil jij werk waar je trots op kunt zijn?

Grutsk wurk. Groots werk.

Ikwilgrootswerk.nl

Wil jij werk met impact? Kom werkeninfriesland.nl

De campagne: Grutsk wurk. Groots werk.



• Grutsk wurk / Trots werk /Groots werk 

• Werk om trots op te zijn

Waar komt de 
campagnenaam vandaan?



Kleuren en vormgeving die opvallen en verrassen: is dit communicatie vanuit de overheid?

Wat we willen uitstralen: in kleur en tekst

Kleuren:
Gewaagd. Opvallend. 
Krachtig. Stoer. 

Font: 
Toegankelijk. Strak. Jong. 
Serieus. Krachtig. 



Trots. Impact. Eerlijk. Nuchter. Verantwoordelijk. Echte mensen. Toegankelijk.  

Wat we willen uitstralen: in fotografie



Campagne-uitingen













• Wil jij werk dat er echt toe doet?

Grutsk wurk. Ikwilgrootswerk.nl

• Wil jij met Friese trots aan het werk?

Grutsk wurk. Ikwilgrootswerk.nl

• Werk met trots aan Friesland

Grutsk wurk. Ikwilgrootswerk.nl

Extra campagne-uitingen

• Werk met trots in Friesland

Grutsk wurk. Ikwilgrootswerk.nl

• Gewone mensen voor grootse veranderingen

Grutsk wurk. Ikwilgrootswerk.nl

• Werk met groots effect: werkeninfriesland.nl

• Werk met grootse impact: werkeninfriesland.nl 

• Werk met groots plezier: werkeninfriesland.nl



Door middel van een creatieve vormgeving lichten we een aantal interessante vacatures uit op sociale media. 

We verwijzen hierbij direct door naar werkeninfriesland.nl

Groots werk uitgelicht: werk met grootse impact 

of

Groots werk uitgelicht: Met Friese trots aan het werk

Vacatures uitlichten 






