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Context

De wereld verandert. Sommige uitdagingen zijn vandaag 

groter dan ooit. 

Denk maar aan duurzame mobiliteit en nieuwe 

werkmethodes (NWOW) – twee kernelementen van de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. 

Die verantwoordelijkheid speelt overigens een steeds grotere 

rol in de carrièrekeuze van werknemers. 

Hoe gaan we om met de mobiliteit van werknemers in een 

tijdperk waarin telewerk de norm is geworden?

Vaststellingen: 

• Evolutie in de behoeften van werkzoekenden uit generatie Y 

en Z (75% van de actieve bevolking tegen 2025)

• Noodzaak om zich te positioneren rond deze thema's in lijn 

met de bedrijfswaarden

• De rol van de onderneming verandert: mvo-positionering



Concept
Positioneer uw bedrijf als geëngageerde speler 

op het gebied van mobiliteit en NWOW

Références stelt een algemeen themadossier op, zodat 

werkzoekenden meer inzicht verwerven in de 

uitdagingen van de arbeidsmarkt en een doordachte 

carrièrekeuze kunnen maken.

Om dieper in te gaan op het thema nodigen we 

geëngageerde partners uit om hun expertise te delen in 

ons themadossier.

Leg de link tussen uw onderneming en de gedeelde 

waarden van onze lezers – uw toekomstige 

medewerkers – aan de hand van een artikel of met extra 

visibiliteit in een publicatie die op grote schaal wordt 

verdeeld.  

Dit is een uitgelezen kans om zowel uw corporate imago 

(consumenten) als uw employer brand (kandidaten) een 

boost te geven.



Belangrijkste FR 

mediagroep

Actieve bevolking
in Franstalig België

720.000 bezoekers per maand

22.000.000 bezoekers per maand

.be

*CIM 2020

35.000.000 bezoekers per maand

be

801.750 lezers per dag*

1.200.000 lezers per dag*

561.450 lezers op zondag*

Bereik
Communiceer op grote schaal dankzij de 
mediakracht van de Rossel-groep en deel uw 
expertise!

References.be



ONTDEK ENKELE 
VOORBEELDPROJECTEN VAN 2021

Optioneel: publicatie in alle edities van 

7Dimanche.

Spring in het oog bij onze 
lezers en trek de beste 
kandidaten aan

Wij bieden een optimale visbiliteit binnen deze 

ideale context. 

Licht de waarden van uw bedrijf toe in een 

interview, publiceer uw mooiste bedrijfsfoto's en

trek de beste kandidaten aan – zowel actief 

als latent.

Publicatie in Références Le Soir en Sudinfo. 

Uitbreiding naar 7Dimanche mogelijk.

Print

http://docreferences.be/presse/dossierls_nwow_27032021.pdf
http://docreferences.be/presse/dossierls_nwow_27032021.pdf
http://docreferences.be/presse/dossierls_formation_28082021.pdf
http://docreferences.be/presse/dossierls_formation_28082021.pdf
http://docreferences.be/presse/dossiersp_durabilite_02072021.pdf
http://docreferences.be/presse/dossiersp_durabilite_02072021.pdf
http://docreferences.be/presse/dossierls_mobilite_11092021.pdf
http://docreferences.be/presse/dossierls_mobilite_11092021.pdf


Bannercampagne

Publicatie via 
Lesoir.be en 
Sudinfo.be

E-mailing en 
nieuwsbrief Artikel en 

sociale media

Spring in het oog bij onze 
lezers en trek de beste 
kandidaten aan

Publicatie artikel:

Uw content wordt digitaal verspreid op de 

websites van de Rossel-groep (Lesoir.be, 

Sudinfo.be) en op andere websites van 

perspartners.

Verspreiding via de kanalen van Références 

(nieuwsbrief, homepagina, sociale media enz.).

Digitale boost:
Een bannercampagne (100K views) op 
Lesoir.be, Sudinfo.be en References.be is 
inbegrepen in de ‘Branding’ & ‘Employer
Banding’ packs. 

Digitale media



Vertel uw 
verhaal, 

publiceer 
uw foto’s en

trek de beste 
kandidaten aan

*Speciale voorwaarde:
50% korting voor kleine 

ondernemingen en vzw's

Digitale verspreiding artikel 

op Lesoir.be, Sudinfo.be en 

References.be

Branding Pack

Onze pakketten

Vergroot de visibiliteit van uw artikel dankzij de verspreiding in de nationale editie van 

7Dimanche:

+ € 3000 + € 3000 + € 6000

Optioneel:

Bannercampagne met 

100K views op Lesoir.be, 

Sudinfo.be en 

References.be

1/1 pagina

Employer1/2 pagina

Branding Pack
1/2 pagina

Storytelling Pack

Bannercampagne met 100K 

views + digitale verspreiding op 

Lesoir.be, Sudinfo.be en 

References.be

Verspreiding in de nationale 
pers:



Boost 
‘visbiliteit'

Boost 
'reportage'

Boost 
‘rekrutering'

+ € 2000 + € 2500 + € 500

2000 gegarandeerde lezers & 
100K views dankzij 
datacampagne

We verspreiden uw artikel via de 
netwerken van de Rossel-groep en
op de sociale media om 
2000 kwalitatief hoogstaande 
leesacties te bereiken en te 
garanderen.

We richten ons via onze artikels op 
lezers die geïnteresseerd zijn in het 
thema en sturen hen vervolgens door 
naar uw website of een door u 
gekozen pagina.

Videoreportage en foto's van uw 
getuigenis

Références maakt voor u foto's en 
video's om uw artikel te illustreren.

Publicatie van een vacature

(Target Premium Job)

Jobposting op References.be en op 
netwerken van partners +
gesponsorde en gerichte campagne op 
social media.
Met 15 gegarandeerde sollicitaties.

Een extra boost?



Gedrukte visual in Sudinfo en 

Le Soir

288 B x 200 H mm

in pdf-formaat

288 B x 200 H mm

in pdf-formaat

Optioneel: gedrukte publicatie 

in 7Dimanche

214 B x 140 H mm

in pdf-formaat

214 B x 140 H mm

in pdf-formaat

Interview door 
Référénces in het gedrukte dossier 

en gehost op References.be

+ Verspreiding via Lesoir.be en 
Sudinfo.be, de nieuwsbrief 

van Références en 
sociale media

•Besproken thema

• Geïnterviewde 
contactpersoon

• Beeld(en) (min. 1 MB):
geïnterviewde persoon

• Illustratiefoto bij het 
artikel

• Eventuele video bij het 
artikel:  YouTube- of 
Vimeo-link

•Besproken thema

• Geïnterviewde 
contactpersoon

• Beeld(en) (min. 1 MB):
• geïnterviewde persoon

• Illustratiefoto bij het 
artikel

• Eventuele video bij het 
artikel:  YouTube- of 
Vimeo-link

Webbanners 
(Lesoir.be, Sudinfo.be, 

References.be)

HTML5- of JPG-formaat:  
840 B x 150 H px +
300 B x 250 H px +
320 B x 100 H px

verwijzingslink

HTML5- of JPG-formaat:  
840 B x 150 H px +
300 B x 250 H px +
320 B x 100 H px

verwijzingslink

Technische informatie

Deadline voor reservering: 26/08

Verspreiding: vanaf 09/09

Employer 

Branding Pack
Storytelling PackBranding Pack



Boost 'zichtbaarheid'

HTML5- of JPG-formaat:  
840 B x 150 H px +
300 B x 250 H px +
320 B x 100 H px

verwijzingslink

HTML5- of JPG-formaat:  
840 B x 150 H px +
300 B x 250 H px +
320 B x 100 H px

verwijzingslink

Boost 'reportage' Later in te vullen formulier Later in te vullen formulier Later in te vullen formulier

Boost 'aanwerving'
Volledige beschrijving en 

contactpersonen

Volledige beschrijving en 

contactpersonen

Volledige beschrijving en 

contactpersonen

Technische informatie 
Boost-pakketten

Deadline voor reservering: 26/08

Verspreiding: vanaf 09/09

Employer 

Branding Pack
Storytelling PackBranding Pack



Een vraag? Neem contact met ons op!

+32 2 225 56 45

hello@references.be


