
Werk mee aan onze werving.



Bron van inzicht



Voorwoord

Beste collega,

Zoals je weet wordt het succes van een organisatie bepaald door de 

mensen die er werken. Dat geldt zeker ook voor Pels Rijcken. Het is voor 

ons kantoor erg belangrijk dat we steeds nieuw talent aantrekken.  

Jonge mensen met ambitie, elan en nieuwe ideeën. Maar helaas, dat 

klinkt eenvoudiger dan het is. Jonge juristen kunnen tenslotte kiezen  

uit meerdere kantoren met bekende namen...

Pels Rijcken moet zichzelf dus goed aanprijzen bij de doelgroep en zo 

een sterke voorkeurspositie verwerven. Om dit te bereiken starten we in 

2012 onze nieuwe arbeidsmarktcampagne ‘De Jonge Meesters van  

Pels Rijcken’. Een bijzondere campagne die Pels Rijcken meer bekendheid 

zal geven en ons verhaal vertelt. We maken je graag deelgenoot van  

het hoe en waarom van de campagne. Allereerst omdat dit interessant 

is, maar vooral omdat jij een belangrijke bijdrage kunt leveren aan het  

succes ervan. Hoe en op welke manier? In dit boekje wordt alles  

uitgelegd. Alvast bedankt voor je aandacht en je medewerking.

Met vriendelijke groet,  

namens Recruitment,

Robin Funnekotter



Bekendheid en reputatie Pels Rijcken

Onbekend maakt onbemind. Dus hoe bekend zijn we? Het onderzoek 

Imago Blauwdruk Arbeidsmarkt 2011 laat zien dat de spontane  

naamsbekendheid van Pels Rijcken onder actieve studenten een geringe 

6% is en onder topstudenten 11%. De geholpen naamsbekendheid is 

52% en levert ons een 11e plaats op onder alle kantoren. De algehele 

waardering voor Pels Rijcken is goed te noemen; een 6e plaats. 

Minder goed nieuws is dat slechts 2% van de actieve studenten (en 5% 

van de topstudenten), Pels Rijcken overweegt als toekomstige werkgever. 

Er is dus werk aan de winkel...

Positionering Pels Rijcken

We doen al veel op het gebied van recruitment en leggen zoveel  

mogelijk persoonlijk contact met de doelgroep. Maar we moeten blijven 

vernieuwen en onszelf, ten opzichte van onze concurrenten, scherp  

en zichtbaar positioneren. Op een manier die uniek, relevant en vooral 

geloofwaardig is voor onze doelgroep. Dit laatste kan alleen als je  

uitgaat van je eigen kracht. En dat gaan we doen door het sterke  

verhaal van Pels Rijcken te vertellen, dat binnen de branche zeker  

bijzonder is te noemen. 



De Jonge Meesters van Pels Rijcken

Wat is ons sterke verhaal?

Dat we veel voor de publieke sector werken, in de hofstad gevestigd zijn 

en de landsadvocaat in huis hebben, onderscheidt ons. Daardoor staan 

we als kantoor middenin de maatschappij en halen we met onze zaken 

regelmatig de voorpagina. Ook bijzonder is dat onze nadruk ligt op de 

procespraktijk. We tonen hiermee ons vakmanschap en worden oprecht 

gedreven door onze passie voor inhoud en kwaliteit. Bovendien hebben 

we een goede, interne opleiding. Belangrijke pluspunten voor juristen 

die aan het begin staan van hun carrière. Deze pluspunten zijn dan ook 

de basis-ingrediënten voor de nieuwe campagne.

De Jonge Meesters van Pels Rijcken

Om onze pluspunten over te brengen aan de doelgroep is een  

campagne bedacht en gemaakt: De Jonge Meesters van Pels Rijcken.  

Het campagne-idee refereert aan bekende Oud Hollandse meesters, 

terwijl de modellen en styling anno nu zijn. Hierdoor is onze traditie 

voelbaar, maar ook onze toekomstgerichtheid. 

De fotografie is van Marie-Cécile Thijs. Een gedreven fotografe,  

bekend van fraaie portretseries (onder andere van bekende juristen). 

Daarnaast heeft ze furore gemaakt met tal van andere, bijzondere  

series (zie www.mariececilethijs.com). Leuk gegeven is dat Marie-Cécile 

haar carrière ooit is begonnen als advocaat.



Tijdens onze masterclass gaat het er vaak stevig aan toe. De zaak die je krijgt is dan 

ook, op z’n zachtst gezegd, een uitdaging. Samen met je team moet jij de overwinning 

behalen voor je cliënt. Wat zijn de feiten, waar liggen de valkuilen? Geen praatjes, 

maar inhoud. Geen gestotter, maar een bulletproof pleidooi. Daag jezelf uit.  

Meld je aan voor de masterclass Mr. Z. Ga naar www.pelsrijcken.nl/jongemeesters  

of scan de QR-code. Tot zo.

Pels Rijcken  Bron van inzicht



Als advocaat bij Pels Rijcken sta je regelmatig in de rechtszaal. Procederen, pleiten... het echte werk. 

Dat vraagt om passie, overtuiging en vooral vakmanschap. En als je ergens het juridische vak tot in je 

vingertoppen leert beheersen, dan is het bij Pels Rijcken. Dat zeggen wij, dat zegt de branche. Maar 

natuurlijk moet je dit zelf ervaren. Laten we snel kennis maken. Tijdens een zitting, masterclass of 

student-stage. Ga naar www.pelsrijcken.nl/jongemeesters of scan de QR-code. Tot zo.

Pels Rijcken  Bron van inzicht

Werk je bij Pels Rijcken, dan haal je regelmatig de voorpagina. Niet vreemd, want we doen zaken  

die grote impact hebben op het dagelijks leven. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, 

infrastructuur, ondernemen, cassatie of milieu. Daarin kun je je specialiseren. Alleen dan is het mogelijk 

om meesterlijke kwaliteit te leveren. Laten we snel kennis maken. 

Ga naar www.pelsrijcken.nl/jongemeesters of scan de QR-code. Tot zo.

Pels Rijcken  Bron van inzicht



Interactie met doelgroep

Bijzonder aan de campagne De Jonge Meesters van Pels Rijcken,  

is het interactieve element. Iedere advertentie is namelijk voorzien  

van een QR-code. Wanneer je je smartphone hier op richt (wel eerst  

een QR-code app downloaden), komen de Jonge Meesters in een film  

tot leven op je beeldscherm. Ze vertellen je iets over Pels Rijcken en 

nodigen je uit voor een kennismaking. Even je telefoonnummer  

achterlaten en je wordt teruggebeld door iemand van Pels Rijcken.  

De films zijn ook rechtstreeks te bekijken op onze volledig vernieuwde 

carrièresite  www.werkenbijpelsrijcken.nl

De media

De campagne zal te zien zijn in diverse vakbladen, op posters in  

universiteiten of als banners op diverse websites. Verder worden er 

persmappen gestuurd naar redacties van relevante media om free 

publicity te genereren.
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Jouw rol

We leven in het digitale tijdperk. Iedereen staat met elkaar in  

verbinding en het is dus mogelijk om rechtstreeks met onze 

doelgroep te communiceren. Jij kunt hier een belangrijke rol in 

spelen via je sociale netwerk. En op eenvoudige wijze. Denk 

bijvoorbeeld aan het posten van een bericht via Linkedin,  

Twitter of op De Jonge Meesters Facebook-pagina. Wanneer  

alle collega’s dit doen, levert dit een fors, extra bereik op binnen 

de juridische branche. Als iedereen regelmatig zijn netwerk 

gebruikt, zal dit op termijn onze naamsbekendheid en gewenste 

positionering absoluut ten goede komen. En dat maakt, zoals 

eerder gezegd, het werven van nieuw talent een stuk eenvoudiger.



Wat kun jij concreet doen?

De Jonge Meesters Facebook-pagina

Speciaal voor De Jonge Meesters is er een Facebook-pagina waarin de 

campagne is verwerkt. Op deze pagina wordt regelmatig campagne-

nieuws geplaatst, maar ook informatie inzake Mr. Z, evenementen, 

vacatures, etc. Door friend te worden van De Jonge Meesters, worden 

alle berichten automatisch zichtbaar op je eigen Facebook-pagina.  

En natuurlijk kun je de berichten liken en/of doorsturen.

Jonge Meesters Twitterpagina

Voor de ‘snellere’ berichtgeving is er de Jonge Meesters Twitterpagina. 

Door te retweeten krijgen al jouw volgers de tweets van De Jonge 

Meesters. En natuurlijk kun je zelf ook tweets plaatsen of replyen.

Linkedin

Post een bericht via je Linkedin-account. Bijvoorbeeld: ‘Campagne  

De Jonge Meesters van Pels Rijcken is live!’ en een link toevoegen van 

bijvoorbeeld een nieuwspagina waar de campagne wordt vermeld  

of www.werkenbijpelsrijcken.nl

Mailen

Ook heel eenvoudig is natuurlijk mailen naar mensen waarvan je het 

idee hebt dat ze relevant zijn voor de campagne. Denk aan oud-collega’s, 

studie- en studentenverenigingen of familie en vrienden. Wat je kunt 

sturen is een link naar onze carrière-site of Facebook-pagina, aangevuld 

met een persoonlijke boodschap.



Bron van inzicht

Vragen, opmerkingen of ideeën? 

Mocht je nog vragen, opmerkingen of ideeën hebben 

inzake de campagne, neem dan even contact op met 

Robin Funnekotter of Anne van Busselen.  
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Werk mee aan onze werving.


