
VNO NCW Midden
in samenwerking met
Werken bij .FM
Vertel jouw verhaal en bereik
toekomstig talent 
Vul vacatures sneller en beter in! 

Podcast
maken is

leuk!

Zet jouw
bedrijf op
de kaart! 



Op dezelfde
golflengte
als jouw
kandidaten 
Personeelstekorten zijn inmiddels in bijna elke
sector voelbaar. En dat wordt ingrijpender
naarmate de economische groei doorzet. Om dit
probleem te vermijden, zoeken werkgevers
nieuwe manieren om aan geschikt personeel te
komen. De personeelstekorten vragen om
creatieve oplossingen, zowel in de interne
organisatie als in de keuze en benadering van
kandidaten in de arbeidsmarkt. Een podcast
gericht op arbeidsmarktcommunicatie biedt
daarin verschillende mogelijkheden. 

Bij jou op kantoor in onze
mobiele studio

lorist@vno-ncwmidden.nl

06-51555021



Waarom een
podcast?
Structurele tekorten en moeilijk
vervulbare vacatures zijn vandaag de
dat uitdagingen waar ondernemers mee
te maken krijgen. Heb jij er ooit al aan
gedacht om een podcast in te zetten bij
jouw arbeidsmarktcommunicatie?
Beweeg mee met de tijd en kom op
dezelfde golflengte als jouw toekomstige
werknemer(s). 

Een arbeidsmarkt initiatief dat aan deze
transitie een bijdrage levert, is
WerkenBij.FM. Een podcast geeft jou de
mogelijkheid om jezelf op een unieke en
eigentijdse manier te presenteren op de
arbeidsmarkt. 

Zet jezelf op
de kaart
Versterk je employer-branding en
recruitment
Luisteren naar een authentiek
verhaal
Een intensievere beleving 
Creëer meer contactmomenten
met jouw kandidaten  
Te luisteren via alle
distributieplatformen via één
hostingsysteem 
SEO optimalisatie voor een
optimale vindbaarheid

DOE

JIJ

MEE?



Eenmalige werken bij .FM podcast,
een pin op de kaart en
eigenaarschap over de podcast 

Kennismakingspodcast

Meerdere podcasts ten behoeve
van de presentatie van jouw
organisatie 

Podcastserie

Samen eenzelfde belang of te
bespreken onderwerp? Een
collectieve inspanning voor de
arbeidsmarkt

Podcastjournaal € 165,-

Onze
Producten

KOSTEN WERKENBIJ.FM

 Kennismakingspodcast:
 >> Podcastproductie reguliere tarief € 600
VNO-NCWMidden Ledenvoordeel €255 >> € 345,00

Hosting Werkenbij-Map regulier tarief /jaar € 249,00
VNO-NCWMidden Ledenvoordeel € 59,00 >> € 190,00

Totaal exclusief 21% btw € 535,00

Het maken van een kennismakingspodcast neemt
ongeveer één uur van uw tijd in beslag. U mag met één
of twee personen komen. Het levert maximaal 20
minuten aan podcast content op. 

Podcastjournaal:
 >>Podcastproductie regulier tarief € 500
VNO-NCWMidden Ledenvoordeel € 100 >> € 400

Hosting / maand Podcastjournaal via Springcast € 39.95
Kosten via één opdrachtgever (parkmanagement of
(RMT)

Het maken van een podcastjournaal neemt één uur van
uw tijd in beslag. U mag met één of twee personen
komen. Het levert een podcast op van 30-45 minuten.
Uw aandeel is ongeveer 3-5 minuten aan podcast
content.



Verbinding tussen jong en
oud

Persoonlijk en betrokken

Een product om trots op
te zijn

Maak kennis
met ons
Kennis maken met het maken van een
arbeidsmarkt podcast op jou
industrieterrein? 

Maak kennis met een nieuwe techniek
om jouw verhaal te vertellen. Podcasts
maken is leuk! Vertel jouw verhaal met
plezier en kom op dezelfde golflengte
als aanstormend talent. En ervaar wat
het effect kan zijn van een persoonlijke
benadering als deze. 


