
7 tips om te werken 

aan een sterk 

werkgeversmerk

Whitepaper

De Employee Value Proposition als kloppend hart 
van de employee journey



Inhoudsopgave 

7 tips om te werken aan  

een sterk werkgeversmerk 03

Inleiding 04

De employee journey in vier fases  05

Aantrekken van het juiste talent 08

De Employee Value Proposition als  

kloppend hart van de employee journey 09

7 tips om te werken aan  

een sterk werkgeversmerk 10

Wat levert een sterk werkgeversmerk op? 13

02



Voor wie is deze whitepaper bedoeld?
Iedere organisatie ambieert een aligned workforce. Medewerkers 
die zich thuis voelen, iedere dag het beste van zichzelf geven 
en weten hoe ze kunnen bijdragen aan de gemeenschappelijke 
ambitie van de organisatie. Met employer branding werkt u 
structureel aan een sterk werkgeversimago voor bestaande en 
potentiële medewerkers. Hoe beter uw organisatie in staat is om 
te laten zien wat werken bij uw organisatie interessant maakt, 
hoe eerder de juiste mensen daarvoor kiezen en hoe lager het 
verloop van bestaande medewerkers is. Het is belangrijk dat 
medewerkers ook echt achter het werkgeversmerk staan en het 
dagelijks beleven.

Wat haalt u uit deze whitepaper?
• Inzicht in de employee journey
• Verdieping op de eerste fase van de employee journey:   
 employer branding en recruitment
• Tips en tricks om direct aan de slag te gaan met    
 employer branding

7 tips om te werken aan een sterk 
werkgeversmerk
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Een sterke reputatie begint intern. Een organisatie die 
medewerkers werft en bindt die echt passen bij haar missie, visie 
en cultuur, presteert aantoonbaar beter. Maar hoe doet u dat? 
Door gedurende de gehele employee journey te investeren in 
een sterk werkgeversmerk. 

Structureel werken aan een verbetering van de employee 
experience, op basis van een goed gestructureerde employee 
journey, biedt veel kansen. Millennial of niet, medewerkers kiezen 
voor een organisatie die aansluit bij hun eigen identiteit, purpose, 
wensen en behoeften. Een organisatie die haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid serieus neemt, met sterke leiders die hen 
faciliteren om de beste versie van zichzelf te worden, leuke 
collega’s en een prettige omgeving waar ze betekenisvol werk 
kunnen doen. En hun talent en expertise optimaal kunnen 
inzetten. Combineer dat met een toenemende wereldwijde 
schaarste van talenten en er ontstaat een situatie waarin iedere 
organisatie gedwongen is om aandacht te geven aan de 
employee journey.

Inleiding
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Werken aan alignment van medewerkers vraagt om een andere 
kijk. Zet niet alleen de klant, maar ook de medewerker centraal 
en bepaal wat er moet gebeuren om te zorgen dat hij of zij wil 
en kan doen wat nodig is om bij te dragen aan het doel van  
de organisatie. 

De employee journey in vier fases 

Selection & 
employment

Triggers (events, social media, banners, etc.)

Werken bij-site/social platform

Onderzoek naar potentiële werkgever
(via netwerk, Google, Glassdoor, etc.)

Interview proces
(incl. assessment, feedback, etc.)

Employer 
branding & 
recruitment

External
engagement

Internal
alignment

EVP
Sollicitatie

Onderhandeling en tekenen contractOnboarding

Crossboarding

Alumni/ambassadeurs netwerk

Offboarding
(exit-gesprek, etc.)

Interne alignment programma’s
(reboarding, L&D, leadership development, etc.)

Selection & 
employment

Employer 
branding & 
recruitment

External
engagement

Internal
alignment

Figuur: Fases employee journey

Bron: PROOF, 2017
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Fase 1: Employer branding & recruitment
De eerste indruk is van groot belang voor de positionering 
als werkgever. Schets een helder, aantrekkelijk beeld van het 
werken bij uw organisatie. Een beeld dat klopt met de identiteit 
van uw organisatie en aansluit op de corporate uitstraling en 
marketinguitingen. Daarbij is het van belang dat het verhaal van 
de organisatie tot uiting komt vanaf het allereerste contact. Zo is 
direct duidelijk waar u voor staat en gaat, en kunnen kandidaten 
zich daar wel of niet aan committeren. Aan HR en Communicatie 
is het de taak om een unieke positionering te ontwikkelen en 
een sterk werkgeversmerk te bouwen.

Fase 2: Selection & employment
Tijdens het sollicitatieproces krijgen beide partijen meer inzicht 
in elkaar. Wat zijn de eerste indrukken van de manier waarop 
mensen in de organisatie met elkaar omgaan? Waar staat uw 
bedrijf voor, waar staat de sollicitant voor? Wat kan de sollicitant 
van u als werkgever verwachten en andersom? In deze fase 
wordt onderzocht of uw organisatie en de kandidaat bij  
elkaar passen. 

Fase 3: Internal alignment
De eerste werkdag is veelzeggend. Hoe uw organisatie de 
nieuwe medewerker ontvangt en of alles voor iemands komst is 
geregeld, is van groot belang in de beeldvorming. Dat geldt ook 
voor de begeleiding daarna. Bij aanvang van een dienstverband 
bieden veel organisaties een introductieprogramma. Dit is hét 
moment om het verhaal van de organisatie verder toe te lichten, 
de nieuwe medewerker handvatten te bieden om zich het 
verhaal eigen te maken en verwachtingen over en weer scherp 
te krijgen. Aan de hand van specifieke ontwikkeldoelen en KPI’s 
die worden vastgesteld, draagt de medewerker vervolgens 
gericht bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen. 
Uw organisatie houdt de medewerker daarbij op de hoogte 
van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en betrekt 
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hem daarbij. De medewerker krijgt de kans om mee te praten 
en zijn eigen bijdrage te leveren. Het uiteindelijke doel is van 
medewerkers ambassadeurs te maken. Dat ze hun werk met 
passie doen, dat ze enthousiast over de organisatie vertellen en 
dat ze in dialoog met de klant de gewenste identiteit uitdragen 
en versterken.

Fase 4: External engagement
Maakt een medewerker de volgende stap buiten het bedrijf, dan 
is het van belang om goed uit elkaar te gaan. Hoe vreemd het 
ook klinkt: een exitgesprek biedt veel kansen voor alignment. 
Hoe kijkt de vertrekkende medewerker tegen de organisatie 
aan, wat vond hij prettig, wat had beter gekund? Van zijn of haar 
antwoorden en reacties op deze vragen kan de organisatie  
veel leren.  

Een ideale employee experience gedurende de gehele 
employee journey klinkt simpel, maar organisaties die erin 
slagen medewerkers te motiveren én de juiste dingen te laten 
doen, zijn schaars. Marketeers zijn al een aantal jaren bezig met 
hun customer journeys. Kijkend vanuit dat perspectief naar de 
employee journey, staan we pas aan het begin.
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Voor organisaties wordt het steeds moeilijker om de juiste 
kandidaten aan te trekken. Goede specialisten zijn schaars 
en hebben de organisaties weer voor het uitkiezen. In deze 
whitepaper besteden we daarom aandacht aan de eerste fase 
van de employee journey: employer branding & recruitment (zie 
figuur hieronder). Met een onderscheidend werkgeversmerk 
versterkt u de positie van uw organisatie op de arbeidsmarkt. 
Een werkgeversbelofte, -verhaal en -merk zijn de bouwstenen 
voor een sterk werkgeversmerk: een authentiek, onderscheidend 
en aansprekend imago dat de juiste talenten aantrekt én 
behoudt. Het gaat namelijk niet om het aantrekken van zoveel 
mogelijk medewerkers, maar om het aantrekken van de juiste 
medewerkers. De mensen die het beste bij uw organisatie passen. 

Aantrekken van het juiste talent

Triggers (events, social media, banners, etc.)

Werken bij-site/social platform

Onderzoek naar potentiële werkgever
(via netwerk, Google, Glassdoor, etc.)

Interview proces
(incl. assessment, feedback, etc.)

EVP
Sollicitatie

Onderhandeling en tekenen contractOnboarding

Crossboarding

Alumni/ambassadeurs netwerk

Offboarding
(exit-gesprek, etc.)

Interne alignment programma’s
(reboarding, L&D, leadership development, etc.)

Selection & 
employment

Employer 
branding & 
recruitment

External
engagement

Internal
alignment

Bron: PROOF, 2017

Figuur 2: Fase 1 in de employee journey
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Aan de employee journey ligt een sterke belofte richting 
(potentiële) medewerkers ten grondslag: de zogenaamde 
Employee Value Proposition (EVP). Een sterke EVP is gebaseerd 
op inzicht in de drijfveren van de (wervings)doelgroepen, hoe uw 
organisatie zich onderscheidt van haar grootste concurrenten 
en de identiteit van uw organisatie. Deze inzichten worden 
verzameld door middel van deskresearch en gesprekken met 
(potentiële) medewerkers. 

De belofte die een organisatie aan potentiële medewerkers doet 
en aan huidige medewerkers waarmaakt, is hét vertrekpunt voor 
de gehele employee journey. Als deze belofte in alle touchpoints 
van de employee journey wordt bevestigd, wordt structureel 
gewerkt aan een aligned workforce. Medewerkers die zich thuis 
voelen, iedere dag het beste van zichzelf geven en weten hoe ze 
kunnen bijdragen aan de gemeenschappelijke ambitie. 

De Employee Value Proposition als 
kloppend hart van de employee journey
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1. Ga in gesprek met (potentiële) medewerkers
Dit is de allereerste stap om te werken aan een sterk 
werkgeversmerk. Vertrouw niet op uw onderbuikgevoel, maar 
haal inzichten op bij uw doelgroepen. Om hen te bereiken en 
te raken is het belangrijk te weten wat hun drijfveren zijn. Wat 
vinden zij belangrijk in een baan? Wat vinden zij belangrijk 
in een werkgever? Waarom hebben zij voor werken bij uw 
organisatie gekozen? Hoe onderscheidt uw organisatie zich van 
uw concurrenten? Wat is de belangrijkste reden om te blijven 
werken voor uw organisatie? Wat zou een reden kunnen zijn 
om te vertrekken? Deze inzichten helpen u bij de ontwikkeling 
van een onderscheidende belofte. De belofte die uw organisatie 
aan potentiële medewerkers doet en aan huidige medewerkers 
waarmaakt. Vertaal deze overkoepelende belofte vervolgens 
door naar uw verschillende (wervings)doelgroepen. 

2. Maak gebruik van uw beste ambassadeurs: uw   
eigen medewerkers
Zorg dat binnen buiten is. Glossy corporate verhalen zijn 
niet meer van deze tijd. (Potentiële) medewerkers willen 
geïnformeerd worden met echte, authentieke en oprechte 
ervaringen en verhalen. Uw eigen medewerkers kunnen deze 

7 tips om te werken aan een sterk 
werkgeversmerk

10



ervaringen delen met (potentiële) medewerkers. Niemand weet 
beter hoe het is om voor uw organisatie te werken dan uw 
eigen medewerkers. Deel op uw werken bij-site bijvoorbeeld 
testimonial video’s van uw medewerkers waarin zij (potentiële) 
medewerkers kennis laten maken met uw organisatie, de 
afdelingen, het werk en/of de cultuur. Bied nieuwe medewerkers 
ook de juiste tools om zelf hun verhalen te delen, bijvoorbeeld 
door tips te geven over het gebruik van social media. 

3. “Fish where the fish are” 
Zorg dat u actief bent op social media. Dit is niet alleen de plek 
om jongeren te bereiken, iedereen is tegenwoordig actief op 
social media. Dat maakt de social media kanalen uiterst geschikt 
om een relatie op te bouwen met uw (potentiële) medewerkers. 
Geef hen via social media een uniek inkijkje in uw organisatie. 
Bijvoorbeeld via een Instagram Takeover waarbij u iedere week 
een andere medewerker toegang geeft tot het Instagram 
account van uw organisatie. In de week van de takeover 
ontvangt de medewerker iedere dag een leuke opdracht. Dit 
kan van alles zijn: van het maken van een ludieke teamfoto tot 
het afnemen van korte interviews met collega’s over het project 
waar jullie aan werken. Deze foto’s en video’s geven (potentiële) 
medewerkers een kijkje achter de schermen. Wanneer u met 
ritme en regelmaat content deelt, werkt u consequent aan een 
relatie met (potentiële) medewerkers.

4. Zorg voor een goede werken bij-site
De werken bij-site is het kloppend hart van de communicatie 
met uw potentiële medewerkers. Hier is alle informatie over u 
als werkgever te vinden. Geef daarbij speciale aandacht aan de 
cultuur van uw organisatie en stel de potentiële medewerker 
centraal. Denk hierbij aan: een inspirerend verhaal over uw 
organisatie, een ontmoeting met toekomstige collega’s via 
testimonial video’s, een kijkje op de afdeling via een 360 
graden video, een testje waarmee potentiële medewerkers 
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ontdekken of ze een match zijn met uw organisatie, inzicht 
in de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, 
arbeidsvoorwaarden, vacatures, het laatste nieuws over uw 
organisatie, etc. De content die u deelt mag vooral ook fun zijn. 
De praktijk wijst uit dat negentig procent van de sollicitanten 
zich oriënteert op de werken bij-site van de organisatie. Een 
uitgelezen kans dus om via uw werken bij-site potentiële 
medewerkers te enthousiasmeren voor uw organisatie.

5. Behandel kandidaten altijd met respect
Een kandidaat toont met zijn sollicitatie oprechte interesse in 
uw organisatie. Ongeacht of de kandidaat geschikt is of niet, 
iedereen verdient het om met respect behandeld te worden. Als 
een kandidaat niet geschikt is, wilt u hem wel als ambassadeur 
behouden. Over klanten zeggen we wel weleens dat ze een 
goede ervaring met één ander delen, een slechte ervaring met 
drie anderen. Dit aantal ligt bij sollicitanten nog hoger. Houd het 
enthousiasme dat zij voor uw organisatie hebben dus in stand 
en wees respectvol, ook in uw afwijzing.

6. Bevestig de beeldvorming van uw employer 
branding campagne gedurende de sollicitatie-fase 
In de employer branding campagne heeft u uw organisatie als 
aantrekkelijke werkgever gepositioneerd. U heeft een beeld 
geschetst van uw organisatie en hoe het is om daar te werken. 
Het is belangrijk dat u dit beeld tijdens de sollicitatie bevestigt en 
na de sollicitatie waarmaakt. Geef tijdens het gesprek invulling 
aan de belofte die u op de arbeidsmarkt heeft gedaan. Wat 
betekent de belofte voor deze specifieke kandidaat, wat heeft u 
concreet te bieden? Neem de kandidaat ook mee de werkvloer 
op, zodat hij of zij sfeer kan proeven. Geeft u geen invulling 
aan de belofte, dan is de kans groot dat u als ongeloofwaardig 
overkomt en de kandidaat afhaakt.
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7. Zorg voor continue samenwerking tussen Marketing, 
Communicatie en HR
In de toekomst valt of staat het aantrekken, betrekken en 
behouden van de juiste mensen met de samenwerking 
tussen Marketing, Communicatie en HR. Als u structureel wil 
werken aan de alignment van medewerkers gedurende de 
gehele employee journey, moet u dit de prioriteit van de hele 
organisatie maken. Waarbij HR leidend is, omdat zij in elke fase 
van de journey is betrokken.

Wat levert een sterk werkgeversmerk op?

Werken aan een sterk werkgeversmerk levert uw organisatie 
grote voordelen op, zoals vermindering van wervingskosten 
en een afname in het verloop van medewerkers. Met een sterk 
werkgeversmerk is de kans namelijk groter dat u medewerkers 
aantrekt die echt bij uw organisatie passen.  
 
Het vervangen van medewerkers kost uw organisatie veel tijd 
en inspanning, en daarmee geld. Naast wervingskosten heeft 
u ook te maken met de kosten van het introductieprogramma, 
noodzakelijke trainingen, investering van tijd door collega’s 
om iemand in te werken, het verlies van productiviteit, etc. 
Als u de juiste mensen aantrekt en structureel aan alignment 
werkt gedurende de gehele employee journey, stijgt het 
bedrijfsresultaat. 
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PROOF helpt organisaties met het werven, binden, 
boeien en uit laten stromen van de juiste mensen. 
Dat doet ze door het ontwikkelen van internal en 
employer brand experiences die medewerkers en 
potentiële medewerkers alignen met de strategie, 
de purpose en de waarden van de organisatie. 
Kijk op proof.nl voor een overzicht van klanten, 
cases, publicaties en awards.

Deze whitepaper is tot stand gekomen in 
samenwerking met PROOF

Auteur:

Wenda Bolink   
wenda@proof.nl 
+31(0)20 521 39 80 
 
proof.nl 
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Meer weten? 

Wilt u meer weten over employer branding, recruitment en hoe 
de Raet-software daarin een rol kan spelen? Neem dan contact 
met ons op. Een van onze adviseurs helpt u graag verder.

Bel: +31(0)33 45 06 506

Over Raet
Raet is gespecialiseerd in HR-cloudoplossingen en daaraan gerelateerde

services. Onze oplossingen creëren eenvoud en eenheid en geven

managers en HR-professionals bij meer dan 10.000 organisaties dagelijks

controle over hun HR-zaken. We bieden 1,7 miljoen medewerkers altijd en

overal de mogelijkheid om hun HR-zaken te regelen in één geïntegreerd

systeem, vanaf elk gewenst device. Ook verzorgen we 1,3 miljoen

uitkeringen per maand voor pensioenfondsen en verzekeraars.

Raet is sinds 1965 actief in Nederland en een opkomende speler op de

internationale markt. Raet en haar ruim 1.100 medewerkers opereren

vanuit meer dan 15 landen wereldwijd, waaronder Nederland, Spanje,

België, Peru, Chili en Argentinië.

Kijk voor meer informatie op: www.raet.nl of bel +31 (0)33 - 45 06 506.

info@raet.com www.raet.nl
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