
NN Vacaturevlogs
Handleiding voor het creëren van video content met je smartphone



NN vacaturevlogs

De vacaturevlogs zijn een ideale manier om 
kandidaten te laten kennismaken met de afdeling 
en collega’s waarbij zij solliciteren. De vlogs geven 
onze cultuur en de mensen van de afdeling een 
persoonlijk gezicht. 

Voor veel kandidaten is dit een eerste kennismaking 
met NN en een goede eerste indruk is daarom ook 
erg belangrijk. Daarom geven we je hierbij een aantal 
handige tips & tricks, waarmee jij gemakkelijk een 
kwalitatieve en doeltreffende vlog maakt.



Een goed begin is het halve werk

Check of je materiaal naar behoren werkt, of je 
voldoende opslagruimte hebt en of je alles hebt  
om de vlog op te nemen. Een selfiestick kan 
bijvoorbeeld handig zijn, deze is beschikbaar  
bij de afdeling recruitment.



Locatie

Kies de plek waar je filmt zorgvuldig. De locatie vormt 
de achtergrond voor jouw verhaal en heeft belangrijke 
invloed op het beeld dat kandidaten van ons krijgen.  
De locatie moet visueel aantrekkelijk zijn, met voldoende 
licht om een fris en helder beeld te creëren. Rumoer 
en bewegingen op de achtergrond leiden af van je 
boodschap. Kies daarom ook een locatie waar je zo  
min mogelijk gestoord wordt.



Enkele laatste regieaanwijzingen

Sollicitanten willen NN en dus ook jou beter leren 
kennen. Dat betekent: hoe persoonlijker je video,  
hoe beter. Kijk daarom altijd in de lens van de camera. 
En die zit niet midden op het scherm van je telefoon. 

Verder is het handig om 3 seconden te wachten nadat 
je de opname hebt gestart voordat je met je verhaal 
begint en ook 3 seconden te wachten nadat je je 
verhaal hebt afgerond. 

Wanneer je tijdens jouw opname gestoord wordt,  
of je verspreekt je, staak dan de opname en doe 
het nog een keer.



Inhoudelijke uitgangspunten

Een goede vlog biedt een inkijkje in de sfeer en 
cultuur van onze afdelingen. Wat kan een kandidaat 
verwachten van werken bij NN en van zijn nieuwe 
collega’s? In maximaal 40 seconden geef je ze 
een sneak preview.



Denk na over je boodschap

Zorg ervoor dat je vooraf duidelijk weet wat je 
de kandidaat wilt meegeven. Een filmpje van 40 
seconden is korter dan je denkt! Oefen gerust een 
keer om te checken of jouw boodschap overkomt 
zoals jij deze voor ogen hebt.



Eerlijk duurt het langst

Het gaat erom dat je een waarheidsgetrouw beeld 
schept van de afdeling en de manier waarop er 
gewerkt wordt. Maak het daarom niet mooier dan  
het is, maar laat zien hoe het er echt op jullie afdeling 
aan toe gaat.



Het zijn de mensen die het doen

Houd jouw vlog dichtbij jezelf en maak het persoonlijk. 
Geen ingewikkelde, gemaakte verhandelingen dus. 
Spontane verhalen werken het best.



Passie

Enthousiasme werkt aanstekelijk. De energie die  
je in jouw vlog stopt is dus erg belangrijk. Probeer 
daarom over te brengen wat jouw werk zo leuk  
maakt en waar jij enthousiast van wordt.



Oké, maar wat vertel je dan precies?

Alle functionele eigenschappen van de functie worden beschreven 
in de vacaturetekst, maar wat kun je nu eigenlijk verwachten van 
werken bij NN? Bij wat voor een bedrijf kom je terecht? Wie worden 
je collega’s?  Om hier antwoord op te geven kun je bijvoorbeeld een 
van de onderstaande vragen beantwoorden.

• Wie ben je en wat doe je?
• Wat vind jij het allerbelangrijkst in het werk dat je doet?
• Waarom werk jij met veel plezier bij NN? 
• Wat maakt werken op jouw afdeling en NN als geheel uniek?
• Wat zijn de kansen die je krijgt?
• Wat zijn de grootste uitdagingen op de afdeling?
• Wat verwacht jij van je nieuwe collega?
• En wat mag diegene van jou verwachten?
• En van het team en de werkplek?



Kop, midden en staart

De vacaturevlogs lichten een tipje van 
de sluier op van wat kandidaten van het 
werken bij NN kunnen verwachten. Om 
jouw boodschap strak en helder over te 
brengen, is het belangrijk dat jouw verhaal 
een duidelijk begin, midden en einde heeft. 
Begin met je jezelf voor te stellen, licht 
vervolgens de belangrijkste voordelen  
van werken bij NN toe en sluit af met 
een wervende uitsmijter.



3 Voorbeeldscripts

Op de volgende pagina’s vind je drie 
voorbeeldscripts om je op weg te helpen.

Wil je aan de slag met je eigen vacaturevlog?  
Op de laatste pagina van dit document vind je  
een template om je vlog mee voor te bereiden.



Shot van een NN medewerker die zijn boodschap opneemt op de grote roltrap 
in de Delftse Poort in Rotterdam. Hij spreekt de kijker rechtstreeks toe in de 
camera, terwijl hij langzaam maar zeker met de roltrap omhoog beweegt: 

 “Hoi, mijn naam is Bas Hoogerveen, Klantcontactmanager Pensioenen.”

 “Ik werk al 5 jaar met veel plezier bij NN, omdat ik een super leuke baan   
 heb met veel vrijheid en verantwoordelijkheden. NN is een bedrijf waar je   
 jezelf mag zijn. Naast mijn werk heb ik ook veel leuke collega’s waarmee 
 ik buiten werk regelmatig contact heb.” 

 “Meld je aan voor de functie als dit jou aanspreekt en wie weet drinken we  
 binnenkort een biertje op de vrijdagmiddagborrel!”

Voorbeeldscript 1: Waarom werk jij 
met plezier bij NN?

Kop

Midden

Staart



Shot van de HR director van NN Group op haar afdeling. Achter haar zien 
we de afdeling, waar mensen druk in de weer zijn. Ze spreekt de kijker 
rechtstreeks toe in de camera:

 “Een van de meest dynamische teams van NN is op zoek naar een nieuwe  
 partner in business! Ik ben Karin van Beek, HR director NN Group.”

 “Ik ben een manager die gelooft in een coachende rol en geef mijn team
 de ruimte om zelf initiatieven te nemen. Ik vind ontwikkeling erg belangrijk.  
 Ik geloof in het bieden van kansen en denk ook dat dit mogelijkheden creert  
 om te groeien.” 

 “Dus ben jij op zoek naar de volgende stap in je carrière en wil je met mij   
 meegroeien? Meld je dan aan en stuur je CV op!”

Voorbeeldscript 2: Wat voor type 
manager/collega ben jij? 

Kop

Midden

Staart



We zien een shot van een collega van de toekomstige afdeling. Ze spreekt 
de kijker rechtstreeks toe in de camera:

 “Hai, mijn naam is Karima Ouali. Ik werk bij NN Investment Partners 
 als Digital Marketing manager.”

 “Ik werk in een klein team in een dynamische internationale omgeving. Door  
 de verscheidenheid van landenteams en culturen die we aansturen, ziet iedere  
 dag er weer anders uit. Dat is ontzettend leuk maar het vraagt ook om enorm  
 veel aanpassingsvermogen. Zo moet ik voortdurend schakelen tussen de taal  
 die developers spreken en communicatie die de consument begrijpt. Dat maakt  
 het interessant!” 

 “Sta jij open voor een nieuw perspectief en ben jij de empathische collega 
 die wij zoeken, meld je dan hieronder aan!”

Voorbeeldscript 3: Wat is volgens jou 
de grootste uitdaging in de functie? 

Kop

Midden

Staart



Meer informatie

Wil je meer weten over het opnemen van je  
eigen vacaturevlog? Neem dan contact op  
met de recruiter van jouw bedrijfsonderdeel  
en check https://nn-brand.com voor de  
uitgebreide richtlijnen voor video.



Mijn boodschap

Het doel van de 
NN Vacaturevlogs

De boodschap maak 
ik persoonlijk door

Kop: Stel jezelf voor

Midden: Vertel je 
boodschap

Staart: Sluit af met 
een wervende uitsmijter

De NN Script Hulp

De NN Vacaturevlogs dienen om de unieke sfeer van het bedrijf over te brengen 
op potentiële collega’s. Omdat je alles in 1 take moet opnemen van maximaal 
40 seconden, heb je heel weinig tijd en is het dus erg handig om jouw verhaal 
voor te bereiden door middel van deze NN Script Hulp.

Leidraad voor het schrijven van een script  
voor de NN Vacaturevlogs


