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Koppeling ZZ.nl met ZeeuwseVacaturebank.nl:
Wat u moet weten + een aantal belangrijke eenmalige handelingen.
Goed nieuws voor de bij Viazorg aangesloten organisaties en gebruikers van ZZ.nl: de vacatures die je
plaatst op ZZ.nl worden nu ook automatisch doorgeplaatst op ZeeuwseVacaturebank.nl. Zo bereik je nog
meer potentiele werknemers voor jouw vacatures.
De afgelopen periode hebben Viazorg en ZeeuwseVacaturebank.nl samen met onze webleveranciers
gewerkt aan het realiseren van deze automatische koppeling. In dit document vind je nadere informatie en
vertellen wij je wat voor handelingen je zelf nog moet verrichten voor een zo optimaal mogelijk resultaat.
1. Hoe werkt het?
2. Jouw account eenmalig activeren
3. Eenmalig inloggen om jouw gegevens te controleren en aan te vullen (met logo en eventueel video)
4. Upgrade naar extra opvallende Premium-plaatsing
5. Toelichting ZeeuwseVacaturebank.nl & De Zeeuwse Connectie
6. Hulp bij vragen

1. Hoe werkt het?
De door jouw organisatie op ZZ.nl geplaatste vacatures worden automatisch doorgeplaatst op
ZeeuwseVacaturebank.nl. Hiervoor is voor alle ZZ.nl gebruikers een account aangemaakt op
ZeeuwseVacaturebank.nl. In het geval dat een werkgever al rechtstreeks een eigen account had
aangemaakt op Zeeuwsevacaturebank.nl en er nu dus twee accounts zijn, worden deze samengevoegd.
Reacties van sollicitanten die via ZeeuwseVacaturebank.nl binnenkomen, ontvang je via het gebruikelijke
door jouw ingevoerde e-mail adres. Afhankelijk van hoe je dit bij ZZ.nl instelt kun je de reactie ook
automatisch laten uitkomen op de juiste plaats op jouw website of in jouw wervingssoftware (eigen
sollicitatie-url).
Hoewel de koppeling na zorgvuldig ontwikkelen tot stand is gekomen, bestaat altijd een kleine kans dat er
de komende tijd nog onvolkomenheden optreden. Als je iets opvalt of als je verbeterpunten hebt, dan
horen wij het uiteraard graag via zz@viazorg.nl. Als je ervoor kiest om toch handmatig rechtstreeks te
(blijven) plaatsen op ZeeuwseVacaturebank.nl horen we dat ook graag van je.

2. Je account eenmalig activeren
Wij hebben voor jouw organisatie een account laten aanmaken op ZeeuwseVacaturebank.nl. Om dit
account te activeren moet je eenmalig inloggen bij ZeeuwseVacaturebank.nl en een wachtwoord
aanmaken. Volg hiervoor onderstaande stappen.
Dankzij dit account heeft je organisatie ook een bedrijfsprofiel op ZeeuwseVacaturebank.nl. Het is van
belang dat je na het inloggen je gegevens eenmalig controleert en daar waar nodig wijzigt of aanvult. Dit
leggen we je uit bij stap 3.
Ga eenmalig naar https://www.zeeuwsevacaturebank.nl/frontoffice/wachtwoord-vergeten.html. Vul het emailadres in waarop je dit bericht hebt ontvangen en klik op Nieuw wachtwoord aanvragen. Je ontvangt
dan een e-mailbericht met daarin een weblink waarmee je een wachtwoord kunt aanmaken. Let wel: deze
link is maar een uur geldig. Daarna moet je opnieuw een aanvraag doen via bovenstaande link.
Zie onderstaande screenshots ter verduidelijking.
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Met je e-mailadres en het door jouw aangemaakte nieuwe wachtwoord kun je daarna inloggen via
https://www.zeeuwsevacaturebank.nl/frontoffice/ om je gegevens te beheren.
Vergeet niet je wachtwoord ergens op te slaan en eventueel te delen met je collega’s.
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3. Eenmalig inloggen om je gegevens te controleren en aan te vullen (met logo en eventueel video)
Dankzij het account dat wij voor je hebben laten aanmaken op ZeeuwseVacaturebank.nl, heeft jouw
organisatie daar ook een bedrijfsprofiel. Geïnteresseerden vinden hier niet alleen jullie bedrijfs- en
contactgegevens en een totaaloverzicht van al jullie beschikbare banen, maar ook een korte omschrijving
van de organisatie, interessante links en indien gewenst zelfs jullie wervende bedrijfsvideo.
Het is uiteraard van belang dat deze gegevens correct zijn. Wil je deze gegevens daarom controleren en
daar waar nodig aanpassen en/of aanvullen?
Log in bij ZeeuwseVacaturebank.nl met je emailadres en het zojuist aangemaakte wachtwoord via
https://www.zeeuwsevacaturebank.nl/frontoffice/. Om je gegevens te beheren volg je onderstaande
stappen.

Klik bovenaan in de gele menubalk op Bedrijf om naar de gegevens van je organisatie te gaan.
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Klik op Wijzigen om de gegevens van je organisatie aan te passen.

Klik op Wijzigen om de gegevens van je organisatie aan te passen.
Belangrijk: voeg een logo toe aan het profiel zodat je organisatie meer opvalt. Upload bij voorkeur een
.png-bestand.

Bij Omschrijving organisatie kun je meer vertellen over je organisatie. Ook kun je hier een wervende
bedrijfsvideo invoegen. Ga voor uitleg hierover naar de handleiding op de site van
ZeeuwseVacaturebank.nl.
Vergeet daarna uiteraard niet om je wijzigingen op te slaan.

4. Upgrade naar extra opvallende Premium-plaatsing
Het plaatsen van vacatures, opdrachten en stageplaatsen op ZeeuwseVacaturebank.nl is gratis. Daarnaast is
er de mogelijkheid om jouw plaatsing extra te laten opvallen door een upgrade naar een Premium-
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plaatsing (bovenaan de pagina en bij de zoekresultaten in een intelligente carrousel, in een opvallend geel
kader), inclusief social-media ondersteuning, voor € 29,- (voor de gehele looptijd van de vacature,
maximaal 60 dagen). Kosten zijn voor eigen rekening. Vanwege de automatische doorplaatsing vanuit ZZ.nl
krijg je hierover geen melding per plaatsing, dus als je een upgrade naar Premium wilt, stuur dan een
bericht naar ZeeuwseVacaturebank.nl via dit formulier, of naar contact@zeeuwsevacaturebank.nl.

5. Toelichting ZeeuwseVacaturebank.nl & De Zeeuwse Connectie
ZeeuwseVacaturebank.nl is een initiatief van stichting De Zeeuwse Connectie, ondersteund door de
provincie Zeeland en diverse Zeeuwse organisaties en werkgevers. De site is sinds zomer 2018 online en is
nu al een groot succes.
Het doel van ZeeuwseVacaturebank.nl is om de mismatch tussen vraag en aanbod met betrekking tot de
Zeeuwse arbeidsmarkt op te lossen en de versnippering van het aanbod tegen te gaan, om het netwerk van
De Zeeuwse Connectie optimaal in te zetten en te benaderen voor de Zeeuwse arbeidsmarkt en om te
zorgen dat de krachten op de Zeeuwse arbeidsmarkt meer worden gebundeld. Eindelijk die laagdrempelige
centrale plek met alle Zeeuwse MBO, HBO en WO vacatures, opdrachten en stages bij elkaar, goed
selecteerbaar op branche, opleidingsniveau, regio, etc. Help je mee om het aanbod in Zeeland op één
plaats goed vindbaar en selecteerbaar te maken?
Wij zijn een stichting en hebben geen winstoogmerk. Om kostendekkend te kunnen opereren vragen wij
voor een aantal optionele mogelijkheden en voor plaatsingen door arbeids- en werving- & selectiebureaus
een geringe vergoeding. Daarnaast bieden wij organisaties de mogelijkheid om ons structureel te
ondersteunen door Partner te worden van ZeeuwseVacaturebank.nl.
De Zeeuwse Connectie is een netwerk van ruim 11.000 (hogeropgeleide) actieve en betrokken Zeeuwen
binnen en buiten Zeeland. Het heeft een groot bereik en een grote achterban met Zeeuwen, vooral ook
buiten Zeeland. Uit onderzoek blijkt dat juist deze groep de grootste kans biedt op het aantrekken van
werknemers van buiten Zeeland. Deze belangrijke doelgroep wordt daarom binnen dit initiatief zeer actief
getarget. De Zeeuwse Connectie is betrokken bij diverse Zeeuwse initiatieven en organiseert verder events
voor Zeeuwen in de Randstad, een jaarlijks terugkeer-evenement in Zeeland waar ook de Zeeuwse
PioniersPrijs wordt uitgereikt en is met een aantal partijen initiatiefnemer van het succesvolle Zeeuwse
leiderschaps- en ontwikkelingsprogramma TransitieTeam Zeeland.

6. Hulp bij vragen
Dit document hebben wij samengesteld om duidelijkheid te verschaffen over de samenwerking en de
automatische doorplaatsingen van jullie vacatures. Als je nadere vragen hebt, zijn wij je uiteraard graag van
dienst.
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