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Onderwerp: toezeggingen NICE

Geachte statenleden

Op de toezeggingenlijst van de Statencommissie FCBE staan onder de punten 4 en 5
twee toezeggingen opgenomen met betrekking tot NICE.
ln deze mail wil ik u kort informeren over de stand van zaken.

Toezegging 4. Website NIGE-Matters
Nieuwe website
Sinds november 2019 heeft NICE een nieuwe website: www.wearenice.orq.
ln de bijlage een basic rapport waarin te zien is dat NICE sinds november ruim bijna
700 bezoekers hebben gehaald, waarvan ruim 400 unieke bezoekers. Gemiddeld
bezoeken bezoekers 2,7 pagina wat zorgt voor ruim 1800 pagina weergaven.
NICE merkt nu dat in de werving van studenten heel veel studenten via de website in
combinatie met de huidige lopende wervingscampagne bij hen terecht komen.
lnmiddels zijn er studenten van alle HBO-scholen in Noord-Nederland actief bij NICE
De huidige website wordt continu verder uitgebouwd.

Google-google verme ld ing
Sinds november heeft NICE ook een google-vermelding, dit helpt bij de online
vindbaarheid. Wanneer nu personen op Google NICE Meppel intoetsen vinden ze
NICE inclusief contactgegevens en adres.

Toezegging 5 N¡CE in gesprek met de vakbeweging.
NICE heeft contact gezocht met de vakbeweging. lnmiddels is een afspraak gepland
NICE gaat met hen in gesprek gaat om na te gaan of en zo ja op welke wijze deze
partijen onderling in verbinding willen zijn.

Met vriendelijke groet,

Henk Brink



 Google Analytics
we are NICE

Alle websitegegevens Ga naar rapport 

Taal Gebruikers % Gebruikers

1. nl-nl 361 81,67%

2. nl 34 7,69%

3. en-us 26 5,88%

4. en-gb 16 3,62%

5. ar-ae 1 0,23%

6. en-nl 1 0,23%

7. nl-be 1 0,23%

8. nl-gb 1 0,23%

9. pl-pl 1 0,23%

Doelgroepoverzicht

1 nov. 2019 - 21 jan. 2020
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