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Ik vond het allereerst ontzettend lastig om een onderwerp te verzinnen. Juist omdat je zo vrij wordt
gelaten in je onderwerpkeuze zag ik door de bomen het bos niet meer. Ik heb er echt langer dan
een week over gedaan tot ik uiteindelijk bij recruitment uitkwam. Dit kwam voort uit een discussie
met iemand die HRM studeert waarin we het hadden over recruitment en de verschuiving van
recruitment naar recruitment marketing. Ik merkte dat dit een onderwerp was wat ik ontzettend
interessant vond en mijn expertise in kwijt kon.
Mijn interesse voor HRM en recruitment was al groot, maar door alle kennis die ik heb opgedaan
tijdens dit onderzoek is dit nog meer geworden. Ik vond het interessant om alle onderzoeken te
lezen en uit te pluizen. Doordat ik veel bronnen heb gebruikt kon ik mijn keuzes ook goed
onderbouwen. Ik heb er lang over gedaan om alle informatie met betrekking tot recruitment te
koppelen aan content design. Dat was voor mij een echte uitdaging. Wel was het nieuw om een
nieuw onderwerp waar ik niet ontzettend veel vanaf wist te koppelen met kennis die ik al had en te
maken had met mijn specialisatie. Ik heb zo wel mijn analytisch vermogen nog beter ontwikkeld. Dit
gaat zeker ook van pas komen tijdens mijn afstudeerscriptie.
Het vinden van informatie viel mij mee. Vooral omdat ik ook een onderwerp had gekozen wat
tegenwoordig speelt in de marketing wereld. Wel is het daardoor lastiger om in te schatten welke
bronnen goed zijn om te gebruiken, omdat er zoveel visies en theorieën gepubliceerd zijn over dit
onderwerp. Ik merk ook dat ik door mijn content specialisatie en vooral het vak Media Analysis,
bronnen goed kan inschatten. Ik kijk goed wie de auteur is en kan bepalen of de informatie relevant
is voor mij en mijn doelgroep.
Omdat er zoveel informatie te vinden was heb ik er voor gekozen om me volledig te focussen op
deskresearch en bestaande onderzoeksresultaten. Ik vond het zonde van mijn tijd om
onderzoeken te gaan doen die al bestaan en veel betrouwbaarder zijn.

