
Best of 2021-2022: 
wat zijn de 

best scorende 
campagnes?



Top-5: 
CarrièreTip CTO

Campagne CTO Meeste Clicks Verzenddatum

Werken bij de EU 9,07% Button 'Kijk verder voor meer info' 9 mei 2022

Rabobank 8,10% Button 'Check de programma's' 24 mei 2022

Heineken 8,02% Button 'Meer informatie en solliciteren' 14 oktober 2021

TNO 7,62% Button 'Meer informatie en solliciteren' 5 oktober 2021

Critical Minds 7,62% Button 'Naar de vacature' 25 januari 2022
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Top-5: 
CarrièreTip open ratio

Campagne Open ratio (uniek) Onderwerpregel Verzenddatum

Rabobank 75,4% Ben jij de volgende Rabobank 'Junior code kraker'? – 
Meld je aan voor de IT-hackathon

18 januari 2022

TBI 74,1% Volg een traineeship bij TBI! 10 mei 2022

EIFFEL 69,1% Aangenaam, wij zijn EIFFEL 29 maart 2022

Aareon 66,8% Ben je klaar voor de droomstart van je carrière? 3 mei 2022

Fugro 65,7% Uitnodiging: leer Fugro kennen op 25 mei 29 april 2022
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Top-5: 
Carrièrestart nieuwsbrief

Item Clicks Nieuwsbrief

Defensie 316 29 september 2021

Werken bij de EU 293 10 november 2021

Skyscrapers 217 13 oktober 2021

Heineken 185 29 september 2021

CBS 136 2 februari 2022
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Tips   
 

Verdiep je in 
onderzoeken over de 

wensen en verwachtingen 

van studenten en starters met 

betrekking tot de arbeidsmarkt. 

Neem bijvoorbeeld een kijkje 

bij onze onderzoeken onder 

deze doelgroep

Pas je aan aan de 
markt: 

probeer in de mailing niet de hele 

vacature over te nemen, maar te focussen 

op de aantrekkelijkste punten van de functie 

en de organisatie. De banen liggen momenteel 

voor het oprapen, dus is het belangrijk om je als 

werkgever van je beste kant te laten zien. Benoem 

in de mailing bijvoorbeeld de aantrekkelijkste 

(secundaire) arbeidsvoorwaarden. Wat vinden 

studenten en starters dan belangrijk? Denk aan 

een vitaliteitsbudget, de mogelijkheid op 

langdurig onbetaald verlof of 

persoonlijke 

ontwikkelingstrajecten.

Testen, 
testen en nog 
eens testen:

blijf je e-mails testen. 

Ontdek bijvoorbeeld de 

perfecte verzenddag en welke 

onderwerpregels het beste 

werken.

Gebruik 
bullets & buttons: 

Zo blijft de mail 

leesbaar en 

overzichtelijk.
Zet 

meerdere 
touchpoints in: 

wees het hele jaar 

zichtbaar bij je 

doelgroep.
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https://www.qompas.nl/actueel/


Voor meer informatie kijk op www.qompas.nl


