
EEN UNIEK EMPLOYER
BRAND OPSTELLEN

Hoe doe ik dat?



Beste ondernemer, 

Deze brochure vormt een leidraad bij het
opstellen of uitbouwen van jouw employer
brand. De informatie werd verzameld door een
vergelijkend onderzoek tussen West-Vlaamse
kmo's en grote ondernemingen. Hierbij hebben
we zowel werknemers als werkgevers bevraagd
over de impact van employer branding op het
aantrekken van nieuwe werknemers. 

We bieden jou een stappenplan en checklist aan
om zelf je employer brand naar een hoger niveau
te tillen. 

Employer branding is het imago en de reputatie van de werkgever die de
onderneming aantrekkelijker moet maken.  
Dit werkgeversmerk bevat meerdere elementen waar we in deze brochure dieper
op ingaan. Hierbij reiken we concrete tips en voorbeelden aan.

Wat is employer branding? 



Intern beginnen is extern
winnen 

Het is aangeraden om een werkgroep op te stellen voor het employer
brand. Vergeet zeker niet werknemers uit het HR- en
marketingdepartement ook te betrekken omdat het samenwerken tussen
deze departementen voor het beste resultaat zorgt. Om het volledige
proces gestroomlijnd te laten verlopen, is een eindverantwoordelijke nodig. 

Je kijkt best eerst naar wat er leeft in de onderneming. Hierbij bepaal je best
drie unieke kernwaarden, bij minder dan drie waarden is het moeilijk om
de cultuur duidelijk te maken en als het er meer zijn is het niet duidelijk wat
effectief de waarden zijn. Probeer niet snel te grijpen naar klassieke
kernwaarden zoals respect en duurzaamheid. 

Bij het opstarten van een employer brand is het belangrijk om intern te vertrekken vanuit
je imago. Het is noodzakelijk om te kijken wat er intern leeft om op die manier je imago
op een waarheidsgetrouwe manier naar buiten te brengen. Voor deze interne branding
raden we volgende stappen aan: 

Stap 1 Betrek je volledige organisatie: 

Stap 2 Bepaal je bedrijfsidentiteit: 

Stap 3 Bepaal je doelgroep: 
Sta stil bij wie je wil bereiken en stem je waarden hierop af. Je moet een
onderscheid maken tussen de verschillende profielen die je wil
benaderen. Iemand met een kantoorjob hecht waarde aan andere zaken
dan iemand die fysiek werk verricht. Het is belangrijk om dit te
onderzoeken. 

Tip: Stel een eindverantwoordelijke aan om het overzicht te bewaren. 

Tip: Het is belangrijk om authentiek te blijven. 



Intern beginnen is extern
winnen 

Instroom verhogen 
Betere naambekendheid
Tevredenheid en/of betrokkenheid van werknemers bevorderen 
Retentie verhogen 

Stel een duidelijk doel voorop zodat je weet wat je met je employer brand
wil bereiken. Wat wil je eerst bereiken, waar ligt de prioriteit? 
Mogelijke doelen zijn: 

Stap 5 Bepaal je doel: 

Stap 4 Bepaal je employer value proposition: 

Vergoeding: brutoloon, bonussen en promoties 
Voordelen: extralegale voordelen en extra diensten (bv. strijkdienst)
Carrière: feedback, opleidingen en persoonlijke groei
Werkomgeving: work-life balance, autonomie en herkenning
Bedrijfscultuur: goede samenwerking en aangename sfeer
Werkzekerheid: goede marktpositie van de onderneming 

Een employer value proposition (EVP) is de kern van jouw employer brand.
Dit omvat voordelen waarmee je jou kan onderscheiden van de
concurrentie en waarmee je waardering toont aan de werknemers. Het is
noodzakelijk om een evenwichtig EVP te hebben bestaande uit
onderstaande onderdelen: 

Stap 6 Stuur een tevredenheidsenquête uit: 
Aan de hand van deze tevredenheidsenquête kan je zien waar je
verbeterpunten liggen op het vlak van employer branding. Met behulp van
de juiste acties kan je hierop inspelen. Door regelmatig zo'n enquête uit te
sturen, krijg je steeds een realistisch beeld van de tevredenheid van de
werknemers. Hieronder kan je een deel van een mogelijke
tevredenheidsenquête terugvinden: 



Organiseer acties om je waardering te tonen aan je werknemers. Begin
met klassieke acties zoals het geven van chocolade voor Pasen of
Sinterklaas, een personeelsfeest of een nieuwjaarsreceptie. Daarnaast kan
je ook wat ruimte vrijmaken om originelere activiteiten te organiseren.
Voorbeelden hiervan zijn: een voetbaltornooi, een fietstocht en een festival
met muzikanten uit de eigen onderneming. 

Intern beginnen is extern
winnen 

Stap 8 Organiseer acties: 

Stap 7 Aanstellen van ambassadeurs: 
Ambassadeurs zijn een grote meerwaarde voor de onderneming. Het zijn
namelijk werknemers die je werkgeversmerk promoten binnen hun
netwerk en directe omgeving. Deze ambassadeurs worden afgebeeld op
de website, zijn aanwezig op jobbeurzen, geven getuigenissen en doen aan
mond-tot-mondreclame. Dit zorgt voor een realistisch beeld van de
organisatiecultuur. 



 Extern winnen 

Stap 1 Bepaal je budget: 

Als je alle stappen van de interne branding doorlopen hebt, kan je beginnen met het
werkgeversmerk naar buiten te brengen. Om als aantrekkelijke werkgever gezien te
worden, is een goede externe branding noodzakelijk. Hierbij raden we volgende stappen
aan:

Op employer branding valt geen vast budget te plakken. Om je merk naar
buiten te brengen, moet je stilstaan bij je doelen en binnen welke termijn
je deze wil behalen. Op basis van deze vaststellingen maak je dan best
een budget op. Een employer brand communiceren hoeft niet duur te
zijn, ook met  een klein(er) budget kan je al veel verwezenlijken. Je hoeft
geen grote, dure campagnes te voeren om als een aantrekkelijke
werkgever gezien te worden. Zo kan je met een minder groot budget
bijvoorbeeld getuigenissen van de werknemers maken, foto's van de
werknemers gebruiken, een bedrijfsvoorstelling maken, enzovoort. 

Stap 2 Leg je communicatiekanalen vast: 
Om je doelgroep te bereiken, moet je goed nadenken over de
verschillende kanalen. Niet iedere doelgroep is op elk kanaal terug te
vinden. Uit ons onderzoek blijkt dat de eigen website een belangrijk
communicatiekanaal is. Een dynamische en aantrekkelijke site is
onmisbaar bij een employer brand. 

Daarnaast blijken ook sociale media belangrijk om je werkgeversmerk
kenbaar te maken. Denk hierbij aan een Facebook-, Instagram- en
LinkedIn-pagina. Twitter blijkt een minder gebruikt kanaal. Kijk vooral naar
je doelgroep om te weten op welke kanalen je het best inzet. 

Ten slotte blijkt ook het belang van goede mond-tot-mondreclame
groot. Positief vertellen over de onderneming blijkt de beste manier om
het employer brand kenbaar te maken. Zoals eerder vermeld zijn
werknemersambassadeurs hierbij onmisbaar.



Voor op de eigen website is het interessant om een video met
bedrijfsvoorstelling te maken. Hierbij stel je de onderneming voor aan
de hand van een korte maar krachtige video. In deze video kunnen de
activiteiten, het gebouw en de waarden besproken worden. Daarnaast
zijn ook een uitgebreide missie en visie met jouw unieke waarden en
EVP onmisbaar op de website. Tot slot kunnen getuigenissen van
werknemers ook niet ontbreken. Zij kunnen de beste reclame voor jouw
onderneming maken door hun ervaringen te delen. 

Op de sociale media is het aangeraden om een video met
bedrijfsvoorstelling te delen op jouw kanalen. Verder appreciëren
werknemers het ook wanneer er foto's of video's gedeeld worden
waaruit de bedrijfssfeer duidelijk wordt. Ten slotte is het ook een
meerwaarde om je vacatures te delen op de netwerken van de
onderneming.

Vervolgens is het een goed idee om ook initiatieven en acties die
plaatsvinden binnen de onderneming te promoten op de verschillende
kanalen. Denk hierbij aan teambuildings, events, zomerdrinks, enzovoort.

 Extern winnen 

Tip: Herhaling werkt. Probeer op zoveel mogelijk plaatsen aanwezig te zijn.

Stap 3 Stel goede content op: 

Stap 4 Meet je resultaten: 
Het meten van employer branding is niet eenvoudig. Het is echter wel
interessant om na te gaan of je jouw doelen bereikt hebt. Je kan een
analyse maken van je kanalen om te kijken hoeveel clicks, kandidaten
en reacties er zijn voor een campagne en na een campagne. Vergeet
niet dat ook andere factoren hier invloed op kunnen hebben zoals
wanneer de onderneming positief of negatief in het nieuws komt.  

Indien je een groter budget ter beschikking hebt, kan je ook een imago-
audit laten uitvoeren.



Het is van belang om het employer brand te integreren in het rekruteringsproces om zo
kandidaten aan te trekken en werknemers te behouden. Het blijft belangrijk om rekening
te houden met de interne en externe branding omdat dit de basis vormt van een
waarheidsgetrouw en realistisch beeld. 

Vacatures 
Een goed opgestelde vacature is van groot belang binnen het rekruteringsproces
omdat dit mogelijks het eerste moment is waarop de potentiële kandidaat in
contact komt met jouw onderneming. Daarnaast is het belangrijk om een wervende
vacaturetekst te maken met niet alleen de focus op de inhoud maar ook met
aandacht voor de bedrijfscultuur, ligging van de onderneming en werkomgeving. Uit
ons onderzoek blijkt dat sollicitanten veel waarde hechten aan deze elementen. 

Eigen website 
Het is noodzakelijk om een duidelijke rubriek voor sollicitanten te voorzien op de
website. Dit kan onder de noemer van 'jobs' of 'vacatures'. Dit is vaak een van de
eerste zaken die de sollicitant checkt voor zijn sollicitatie. 

Sollicitatie-ervaring 
Een positieve sollicitatie-ervaring draagt bij tot je imago als werkgever. Het is van
belang om ook constructief om te gaan met de kandidaten, omdat zij nadien ook 
 hun ervaring zullen delen met anderen uit hun eigen netwerk. Dit kan een positieve
of negatieve invloed hebben op het imago van jouw organisatie. Om de kandidaten
een zo positief mogelijke ervaring te geven is het belangrijk om feedback te geven,
ook als ze niet weerhouden zijn. 

Employer branding in het
rekruteringsproces



Het is aangeraden om deze checklist chronologisch af te werken. 

Checklist

Werkgroep opstellen

Eindverantwoordelijke aanduiden

Drie unieke kernwaarden bepalen

Doelgroep bepalen

Employer value proposition opstellen

Doel bepalen 

Tevredenheidsenquête uitsturen

Ambassadeurs aanstellen

Klassieke acties organiseren 

Originele acties organiseren 

Budget bepalen

Website optimaliseren

Sociale mediakanalen bepalen

Content maken voor op de website 

Content maken voor op sociale media

Resultaten meten 



Met deze brochure kan je zelf aan de slag
met je employer brand. In het begin kan het

overweldigend lijken maar als je jou blijft
inzetten, zullen je inspanningen beloond

worden. 

We wensen je veel succes! 
 

Maura Saelens, Jill Mertens, Lume Repaj & Aurélie Wybo


