
 

 

FRIESE CAMPAGNE  
 
Inleiding en achtergrond 
 
In de huidige arbeidsmarkt is het voor Friese overheden lastig personeel te vinden. Er lopen  
verschillende initiatieven/projecten 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. Het doel hiervan is kort gezegd 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.  
 
Werkeninfriesland stelt budget beschikbaar voor het opzetten van deze online campagne. WIF en 
provincie Fryslân stellen beide uren beschikbaar om hier uitvoering aan te geven. De coördinatie van 
deze campagne ligt in handen van:  

✓ Heidi Bunicich – Netwerkbouwer, Werken in Friesland, hbunicich@ameland.nl 
✓ Dore Bakker – Projectleider werving, Provincie Fryslân, a.d.bakker@fryslan.frl 

 
STRATEGISCHE SESSIE – VOORBEREIDING CAMPAGNE 
Werken in Friesland ontwikkelt samen met Provincie Fryslân een campagne om de Friese overheid op  
de kaart te zetten als aantrekkelijke werkgever. Met onderstaande werkgroep is nagedacht over de 
inhoud van deze campagne.  
Werkgroep:  

✓ Kor Wijnja, citymarketeer gemeente Harlingen 

✓ Pieter Siderius, adviseur Werving & Selectie Wetterskip Fryslân 

✓ Jildou vd Linde, stagiair Wetterskip Fryslân 

✓ Wiepkje van Dijk, communicatiemedewerker gemeente Leeuwarden 

✓ Vera Abresch-Kanninga, corporate recruiter provincie Fryslân 
 
De strategische sessie met de werkgroep heeft geleid tot de volgende opzet.  
 
Doel Friese campagne: 

✓ Laten zien dat de Friese overheid een aantrekkelijke en dynamische werkomgeving biedt 

✓ Invullen van meer vacatures 
 
Kern van de boodschap: 

✓ Traditioneel beeld ambtenaar positief omzetten (van ‘suf’ naar sexy) 

✓ Laten zien dat de overheid leuke collega’s in dienst heeft en dat je: 
o Betekenisvol en verantwoordelijk werk doet 
o Dichtbij inwoners staat (‘klein’ en concreet maken) 
o Veelzijdig werk hebt met veel vrijheid  
o Uitdagend werk dat impact heeft 
o Veel doorgroeimogelijkheden hebt 
o Zingeving in je werk vindt 

 



 

 

Doelgroepen: 

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

✓ Mensen onder de 30 jaar (“start je carrière bij de overheid”)  

✓ Schoolverlaters die uit Friesland komen (en wellicht elders studeerden) 
 
Mogelijke middelen: 
We werken met een nieuwe landingspagina (gelinkt aan website WiF of domeinnaam omleiden) 

✓ Meerdere video’s met eventueel verschillend niveau werk (MBO / HBO / Universiteit) 

✓ Dag uit het leven van… 

✓ Vlogs 

✓ Combinatie van leven – rush – stad – hip en rust – weids – natuur(lijk) 

✓ Inspelen op gevoel / zingeving 

✓ Kreet: “leuker dan ik ooit had durven dromen” 
 
Netwerk dat we in kunnen zetten: 

✓ Lanceermoment - persbericht 

✓ Scholen vragen campagne te delen op intranet en social media 

✓ Aangesloten leden WiF te vragen dit binnen hun organisatie te delen 

✓ Collega’s vragen campagne te delen op LinkedIn 
 
Looptijd campagne: 
De campagne start zo snel mogelijk en loopt in ieder geval tot in het nieuwe jaar. We gaan in gesprek  
met projectleider Marleen Rijpkema van Talent voor morgen (zie onder) om te onderzoeken of de 
campagne daarna onder die paraplu voortgezet kan worden.  
 
Uitvoerend bureau: 
Gezien de hoogte van het budget hoeven we niet meerdere partijen om een offerte te vragen. Om  
de vaart erin te houden wordt op basis van ervaringen en in overleg met de Provincie Fryslân het  
bureau Baas Communicatie gevraagd om met een offerte en creatief plan te komen.  
 
Planning:  
• Tweede helft augustus: samenstellen werkgroep, plan van aanpak maken  
• September: opdracht verstrekken aan communicatiebureau, briefing 
• Oktober: creatief concept, aanpassen website en start campagne  
 
Informeren aangesloten partijen: 
Na akkoord van het bestuur van WiF delen we dit document ter informatie met: 

✓ Werkgroep campagne 
✓ Kring van gemeentesecretarissen  
✓ Afdelingen HR en communicatie van Friese overheden  
✓ Algemeen directeur Provincie Fryslân 
✓ Algemeen directeur Wetterskip 
✓ Merk Fryslân 

 
Andere projecten/initiatieven 
Op dit moment lopen er verschillende initiatieven met betrekking tot arbeidsmarktcommunicatie (zie 
onder). De Friese campagne loopt vooruit op de website en campagne van Talent voor morgen. 



 

 

Insteek is om de Friese campagne hieraan te linken. Daarnaast vindt er afstemming plaats met de 
andere genoemde projecten, zodat de verschillende initiatieven elkaar kunnen versterken.  
 
Talent voor morgen 
Innovatiepact Fryslân heeft subsidie ontvangen om werkgevers in Friesland collectief zichtbaar te  
maken op een interactief digitaal platform/website. Om zo te kunnen werken aan de regionale  
propositie van Fryslân: schoon, gezond en gelukkig. Met gerichte creatieve middelen doelgroepen  
buiten Fryslân triggeren op de perspectieven die we bieden als regio. De onlinecampagne van  
Werken in Friesland loopt vooruit op de website en campagne van Talent voor morgen. 
Planning: platform is eind 2022 klaar, dan starten er ook campagnes. Project loopt meerdere jaren. 
 
Fryske Flekspool 
De gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en provincie hebben de  
krachten gebundeld op personeel vlak. Deze flekspool vormt straks een team van gekwalificeerde  
medewerkers dat inzetbaar is voor verschillende complexe en integrale opdrachten. Het gaat hierbij  
om projectleiders, omgevingsmanagers, programmamanagers en procesleiders. 
Planning: Wervingscampagne start in juli 2022 
 
Ferhaal fan Fryslân 
Club Diplomatique werkt aan dit project met als doel Fryslân scherper te positioneren als plek om  
vernieuwend te kunnen werken, gezond te leven, wonen en recreëren. Hierdoor moeten meer  
Friezen in de regio blijven werken, wonen en recreëren. Daarnaast worden mensen buiten Fryslân  
gestimuleerd om na te denken over een toekomst in Fryslân. Dit project levert 3 producties op.  
Planning: Project heeft een looptijd van 2022-2024. 
 


