Onderwerp

Schoolteams en -netwerken informeren over en betrekken bij arbeidsmarktcampagne

Datum

18 april 2019

Hand-out scholen arbeidsmarktcampagne KSU
Het lerarentekort is overal in Nederland voelbaar, ook in Utrecht merken we dat het vervullen van vacatures
steeds lastiger wordt. In verschillende bijeenkomsten zijn jullie geïnformeerd over de diverse stappen die de KSU
onderneemt om nieuwe leerkrachten te werven en ons imago als aantrekkelijk werkgever te versterken. O.a.:


Campagne op sociale media



Persbericht en advertentie in AD Utrecht (en omstreken)



Posteractie op scholen



Nieuwe website werkenbijksu.nl



Wervingsfolder



Wervingsevenement Meet & Greet op 16 mei



Promotiemateriaal zoals rollerbanners en presentatiemappen



Promotievideo over KSU als aantrekkelijk werkgever



Abri-campagne in de stad (vanaf 20 mei)

Om deze campagne kracht bij te zetten, willen we graag het netwerk van de scholen en de teams gebruiken. Die
kunnen namelijk fungeren als katalysator. In deze hand-out geven we antwoord op de vraag:
Wat kunnen de scholen doen om de campagne van de KSU te versterken?

Actie 1: Social Media Campagne
Op maandag 15 april gaat een campagne op sociale media van start. Het gaat om
advertenties die gepusht worden naar de accounts van gebruikers van Facebook,
Instagram en Linkedin. De eerste advertentie zie je hiernaast.
Deze campagne loopt tot half juni in drie verschillende vormen:
15 april – 16 mei 2019:

KSU als aantrekkelijk werkgever + Meet & Greet

16 mei – 10 juni 2019:

KSU als aantrekkelijk werkgever + werken bij video

10 juni – zomervakantie: KSU als aantrekkelijk werkgever + werken bij website
(doorklik naar vacatures)
Actie:
Zit je op facebook of LinkedIn? Like de pagina en deel het bericht dat je hiernaast
ziet. Zo wordt jouw persoonlijke netwerk betrokken bij de actie.
Link: https://www.facebook.com/Katholieke-Scholenstichting-Utrecht-KSU-2101293433259747/?tn-str=k*F
Link: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6524542150720389120
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Actie 2
Deel onderstaand bericht (uiteraard kun je dit naar eigen inzicht aanpassen) met de ouders. Dat delen heeft twee
doelen:


We informeren ouders tijdig over de campagne



We betrekken ouders (en hun netwerk) bij de werving van leerkrachten

Beste ouders en/of verzorgers,
Het is u vast niet ontgaan dat er in Nederland een steeds groter wordend tekort is aan bevoegde leerkrachten.
Ook de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU), het bestuur van de school van uw zoon of dochter, merkt dat
het steeds lastiger wordt om openstaande vacatures te vervullen. Omdat wij kwalitatief goed onderwijs willen
blijven bieden aan uw kind, starten wij dit voorjaar met een wervingscampagne voor nieuwe leerkrachten.
U kunt de KSU via verschillende kanalen tegen komen: in advertenties op social media (Facebook, Instagram en
Linkedin), in het AD Utrecht en vanaf 20 mei op abri-posters in de stad. Ook wordt er een Meet & Greet
georganiseerd. Dit is een evenement waarbij geïnteresseerden op een laagdrempelige manier in contact kunnen
komen met KSU als werkgever en de 25 KSU-scholen in het bijzonder. Deze Meet & Greet wordt gehouden op:
Donderdag 16 mei
16.00-19.00 uur
De Utrechter (Vredenburg 4, Utrecht)
Klik op onderstaande link voor meer info.
https://ksuutrecht-live-cb962a96e18d4a1aa8e0c6-f401dec.aldryn-media.com/filer_public/e5/4d/e54d65b3-c5384dca-b8a6-97c6439ae9b9/flyer_meet__greet_ksu.pdf
Om de wervingscampagne extra kracht bij te zetten, kunnen we uw hulp goed gebruiken!
Wat kunt u doen:


Kent u mensen die wellicht geïnteresseerd zijn in werken bij KSU? Of wilt u zelf lesgeven op één van onze
scholen? Kijk dan op www.werkenbijksu.nl of stuur de link door. Op de site staat altijd een actueel vacatureoverzicht.



Bent u actief op Facebook, Instagram of LinkedIn? Deel dan de advertenties en berichten van KSU.
Link: https://www.facebook.com/Katholieke-Scholenstichting-Utrecht-KSU-2101293433259747/?tn-str=k*F
Link: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6524542150720389120

Kunnen we op uw hulp rekenen? U doet ons er een groot plezier mee!
Met vriendelijke groet,
Katholieke Scholenstichting Utrecht
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Actie 4
In de week van 6 mei worden op alle KSU-scholen A3-posters verspreid. Hang ze op een plek die zichtbaar is
voor ouders. Dit kan bij de entree zijn, maar ook een zichtlocatie (bijvoorbeeld naast een fietspad) of in een hal.
Laat de posters in elk geval hangen tot eind juni.

Actie 5
Kom naar de Meet & Greet en presenteer jouw school. Tijdens het evenement kom je in contact met mensen die
interesse hebben in werken in het onderwijs en de KSU in het bijzonder.
Uiterlijk 8 mei ontvangen wij graag een lijstje met namen van personen die jouw school vertegenwoordigen tijdens
de Meet & Greet. Dan kunnen wij zorgen voor badges.
Nodig mensen uit!
Vraag aan stagiaires, LIO’ers en starters van het team om vrienden en kennissen uit te nodigen voor dit
evenement.
Stuur onderstaande link door naar mensen die geïnteresseerd kunnen zijn.
https://ksuutrecht-live-cb962a96e18d4a1aa8e0c6-f401dec.aldryn-media.com/filer_public/e5/4d/e54d65b3-c5384dca-b8a6-97c6439ae9b9/flyer_meet__greet_ksu.pdf
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