
‘ Als je niet authentiek 
communiceert, 
prikken jongeren daar 
onmiddellijk doorheen’ 

Wat zijn de kenmerkende elementen van een 
wervingscampagne voor Defensie?

‘Wij beschermen wat ons dierbaar is en we werken aan vrede 
en veiligheid. Als je wilt gaan werken voor een organisatie 
die dat als haar missie ziet, moet je over bepaalde morele 
waarden beschikken. Je moet willen opkomen voor anderen, 
je moet opofferingsgezind zijn, je moet teamspirit en 
doorzettingsvermogen hebben. Dat zijn eigenschappen en 
merkwaarden die je in een campagne het beste kunt laten 
voelen. Daarom proberen we de merkwaarden van Defensie 
altijd vanuit emotie over te brengen. Dat doen we overigens 
niet alleen richting de kandidaten zelf. Als iemand overweegt 
om bij Defensie te gaan werken, vinden we het ook belangrijk 
dat zijn of haar directe omgeving daar een positief gevoel 
over heeft. Het bereiken van die secundaire doelgroep is voor 
ons heel belangrijk.’

Welk onderscheid is er binnen de campagnes van 
Defensie tussen online en offline?

’We richten ons voornamelijk op jongeren. Dan kom je al snel 
op online en social media uit. Het voordeel van online is dat je 
er op basis van data voor kunt zorgen dat de meest relevante 
boodschap bij de juiste persoon terechtkomt. Daarnaast 
is online natuurlijk interactiever. Zo doen we veel met 
gamification, om beleving toe te voegen. Al met al biedt online 
een breed palet aan mogelijkheden. Toch zetten we ook in op 
offline media, omdat die in het overbrengen van de emotie 
echt iets toevoegen. 

Het effect van een commercial in de bioscoop, op een groot 
scherm en met fantastisch geluid, is toch anders dan op je 
telefoon. Maar uiteindelijk zetten we al die media, online en 
offline, in om met onze doelgroep persoonlijk in contact te 
komen. Bijvoorbeeld tijdens een infodag op een kazerne. Want 
de grootste impact heeft nog altijd dat iemand van een paar 
jaar ouder jou met oprecht enthousiasme vertelt hoe gaaf het 
is om te rijden in het pantservoertuig waar je op dat moment 
naast staat. Daar kan geen reclame tegenop.’ 

Stellen jongeren als doelgroep ook inhoudelijk 
specifieke eisen aan je communicatie?

‘Je moet uiteraard aansluiten op hun belevingswereld en hun 
mediagedrag, maar het is vooral belangrijk om authentiek 
en realistisch te communiceren. Als je iets op een gemaakte 
manier brengt, als je te veel overdrijft of niet het hele 
verhaal vertelt, prikken jongeren daar onmiddellijk doorheen. 
Gedurende de candidate journey moet je dus tot in detail 
vertellen wat het werken voor Defensie inhoudt.’

Betekent die authenticiteit in de campagnes dat jij er 
ook zelf door geraakt kunt worden?

‘In onze nieuwste campagne (Ons team, jouw kracht / 
Jouw kracht, ons team) laten we vier portretten zien van 
vrouwelijke Defensie-collega’s die hun levensverhaal 
vertellen. Juist omdat ze hun kwetsbaarheid tonen, zie je hoe 
sterk ze zijn. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt.’
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