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Executive Summary
In deze bachelorproef wordt de invloed van employer branding op het aantrekken van nieuwe 
werknemers onderzocht. De doelgroep werd afgebakend tot West-Vlaamse kleine- en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) en grote ondernemingen waarbij er een vergelijkend 
onderzoek werd gedaan tussen de manier van aanpak. Om het onderzoek tot een geheel te 
vormen, werden zowel de werknemers van West-Vlaamse ondernemingen bevraagd alsook 
de kant van de werkgever. Onze doelgroep werd afgebakend tot West-Vlaamse werknemers.  

Uit onze desk research werd duidelijk dat een werkgeversimago een veelomvattend begrip 
met meerdere facetten is. In dit onderzoek wordt er ingegaan op deze facetten om zo tot een 
geheel beeld van een employer brand te komen. Hieruit blijkt dat het eerst en vooral heel 
belangrijk is om te starten vanuit een sterk werkgeversmerk met een duidelijke en waarachtige 
kern van waarden. Binnen employer branding is het essentieel om een authentiek beeld weer 
te geven, omdat anders sollicitanten in een latere fase dit beeld niet zullen herkennen in de 
realiteit. Bij employer branding blijkt ook het belang  uit een goede samenwerking tussen HR 
en marketing waar ook duidelijke communicatie een noodzaak is. 

Vervolgens werd er ook een field research uitgevoerd. Hierbij bestudeerden we zowel de kant 
van de werknemer als die van de werkgever. De West-Vlaamse werknemers gaven ons door 
middel van onze enquête inzicht in de elementen waaraan zij als werknemer, maar ook als 
sollicitant, veel waarde aan hechten. Door ook de ervaringen van de werknemers te integreren 
in ons onderzoek, kunnen we zo West-Vlaamse kmo’s nog beter adviseren bij hun employer 
brand. Het werkgeversmerk is namelijk opgebouwd om die werknemers aan te trekken, 
waardoor het een essentieel element was om ook deze respondenten te bevragen. 

Anderzijds namen we interviews af bij West-Vlaamse kmo’s en grote ondernemingen. Op die 
manier kregen we inzicht in de wensen en noden van kmo’s, maar ook in de aanpak van de 
grote ondernemingen. Door te leren uit de grote ondernemingen en dit vervolgens te 
vergelijken met de output van de kmo’s, kregen we inzicht in de praktijk van employer branding. 
Hierbij merkten we dat West-Vlaamse kmo’s momenteel druk bezig zijn met het uitbouwen van 
hun werkgeversimago. Ze gaven aan dit nodig te hebben om zich te onderscheiden van de 
concullega’s. Daarnaast bleek ook niet iedere kmo nood te hebben aan een sterk 
werkgeversimago. Een aantal ondernemingen konden zonder problemen hun eigen vacatures 
invullen waardoor ze de noodzaak van hun employer brand niet zien. 

Binnen de kmo’s botsten we ook op problemen waar grote ondernemingen mee kampten zoals 
hoe je een goede samenwerking tussen marketing en HR kan garanderen, maar ook hoe je 
voldoende budget kan inzetten voor een optimaal resultaat. 

De resultaten van beide onderzoeken werden verder gebundeld tot een praktijkgerichte tool in 
de vorm van een brochure met checklist voor West-Vlaamse kmo’s. De brochure focust 
specifiek op West-Vlaamse kmo’s omdat blijkt dat zij minder ver staan in hun employer brand 
en dat zij nog verdere groeimogelijkheden hebben. 

Onze brochure kan ervoor zorgen dat kmo’s hun employer brand sterker op de markt kunnen 
zetten om vervolgens ook werknemers beter te kunnen aantrekken. De uitgewerkte brochure 
werd opgenomen in de bijlages. (zie bijlage 9) 

Woord vooraf
Deze bachelorproef was een belangrijk afsluitend stuk van onze opleiding. Bij het uitvoeren 
van dit onderzoek kregen we hulp van meerdere mensen waardoor we tot een kwalitatief en 
goed uitgebouwd eindresultaat gekomen zijn. Met dit woord vooraf willen we graag deze 
personen bedanken.
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Als eerste bedanken wij graag onze BAP-coach Julie Van Couter voor de ondersteuning 
tijdens het uitschrijven van onze bachelorproef. Ze gaf deskundige begeleiding en zocht actief 
mee naar andere invalshoeken of oplossingen. Door haar kritische opmerkingen en 
uitgebreide feedback konden we steeds weer verder en verhoogde de algemene kwaliteit van 
het werk aanzienlijk. Verder willen we haar ook bedanken voor het meezoeken naar 
respondenten voor onze enquête en ondernemingen die ons wilden helpen bij ons onderzoek.

Ook willen we graag Julie Bourdeaud’hui bedanken voor de begeleiding tijdens het 
voorbereidend vak “Concept & plan”. Door van in het begin met ons mee te denken over de 
opzet van ons onderzoek leerden we veel nieuwe inzichten van haar. Zonder haar 
constructieve feedback en ideeën hadden we bij het begin van deze bachelorproef niet 
gestaan waar we nu stonden. Dankzij haar konden we onmiddellijk met een duidelijke visie 
aan de slag. 

Vervolgens willen we ook onze externe promotor Silvie Van de Reviere bedanken. Ze stond 
steeds klaar om ons verder te helpen en betere inzichten te geven in ons onderzoek. Door 
haar uitgebreide praktijkkennis over employer branding met ons te delen, bracht ze onze 
bachelorproef mee naar een hoger level. Dankzij haar meerdere tips, ideeën en steun konden 
we een kwalitatief eindresultaat behalen.   

Verder willen we ook alle ondernemingen bedanken die open stonden om een interview af te 
leggen. Dankzij hen kregen we de nodige informatie en data vanuit het werkveld. Op die 
manier konden we tot een representatief onderzoek komen. Daarnaast willen we ook iedereen 
bedanken die onze enquête ingevuld heeft of geholpen heeft bij het verspreiden van de survey. 
Dankzij hen konden we ook de nodige inzichten krijgen in de ervaringen van de West-Vlaamse 
werknemers. 

Ten slotte zouden we u nog willen bedanken voor het lezen van ons onderzoek. We hopen dat 
het u iets nieuws en verrijkend zal bijbrengen.  

Jill Mertens, Lume Repaj, Maura Saelens en Aurélie Wybo
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1 Inleiding
Employer branding is tegenwoordig een vaak gebruikt en modern begrip. Het is een begrip dat 
veel omvat en dat voor iedere onderneming een andere invulling kan hebben. Ondernemingen 
beginnen steeds meer de druk te voelen om mee te gaan in deze trend en hun employer brand 
aan te pakken. Deze bachelorproef onderzoekt de verschillende manieren van aanpak van dit 
employer brand bij kmo’s en grote ondernemingen. Ook focust dit onderzoek zich op de 
onderdelen van een sterk employer brand. 

Employer branding is meer dan ooit belangrijk geworden voor  heel wat ondernemingen. Er 
komt druk vanuit de maatschappij en in tijden waar een war of talent heerst, worden 
ondernemingen nog extra onder druk gezet. Het begint meer en meer van een trend over te 
gaan tot iets waar ondernemingen niet zonder kunnen. De voordelen van employer branding 
spreken dan ook vaak voor zich, maar zoals bij alles zijn er ook hier enkele nadelen aan 
verbonden. 

Aan de hand van employer branding kunnen ondernemingen zich onderscheiden van de 
concurrentie, maar welke rol speelt dit nu bij het aantrekken van nieuwe werknemers? Dit 
onderzoek zal hier een antwoord op geven dat gebaseerd is op theoretische principes en 
praktijkonderzoek.

We zijn vertrokken vanuit vier deelvragen die ons hebben geholpen om tot het antwoord te 
komen van onze hoofdvraag. Ten eerste hebben we ons afgevraagd wat het effect van een 
sterk employer brand is op het aantrekken van nieuwe werknemers. We wilden eerst te weten 
komen wat de link is tussen een employer brand en het aantrekken van nieuw talent. 

Ten tweede zijn we op zoek gegaan naar factoren die bijdragen tot een positief 
werkgeversmerk bij medewerkers. Bij dit onderzoek mochten we uiteraard de werknemers niet 
vergeten, want uiteindelijk is het deze groep die zich aangetrokken moet voelen tot het 
employer brand van een onderneming. 

Vervolgens hebben we ons ook gefocust op de grootte van ondernemingen. We gingen op 
zoek naar verschillen en gelijkenissen bij kmo’s en grote ondernemingen op vlak van employer 
branding. Volgens Geerdens (2018) blijkt namelijk dat employer branding niet zo 
vanzelfsprekend is voor kmo’s als voor grotere ondernemingen. Employer branding is tot op 
vandaag een actueel thema dat duidelijke uitdagingen met zich meebrengt voor kmo’s. 

Ten slotte hebben we de onderdelen van een employer brand onderzocht. We gingen op zoek 
naar wat kmo’s nodig hebben om hun employer brand op te stellen en naar een hoger niveau 
te tillen. 

In dit onderzoek wordt er een antwoord gegeven op bovenstaande hoofdvraag en deelvragen. 
Daarnaast werden de resultaten omgezet in een kwalitatieve output die kmo’s, maar eventueel 
ook andere ondernemingen kunnen gebruiken om hun employer brand op te stellen of naar 
een hoger niveau te tillen. 
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2 Onderzoeksplan 
2.1 Probleemoriëntatie 

“Veel kmo-bedrijfsleiders zitten met de handen in het haar. Als klein bedrijf kan je niet 
op tegen al dat employer branding geweld. Of toch? Uiteraard hebben kleine bedrijven 
niet de financiële middelen om op te boksen tegen de grote jongens. Niet inzake 
verloning, en ook niet inzake marketing.”
(Geerdens, 2018) 
 

Uit bovenstaand citaat van Geerdens (2018) blijkt dat employer branding niet zo 
vanzelfsprekend is voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) als voor grotere 
ondernemingen. Employer branding is tot op vandaag een actueel thema dat duidelijke 
uitdagingen met zich meebrengt voor kmo’s. 

Employer branding is echter wel een essentieel deel van onder andere het rekruterings- en 
breder HR-beleid van een onderneming. Zo beschrijft ook Elskens (2016) in De Standaard het 
belang van employer branding in tijden van de war of talent in West-Vlaanderen. Daarnaast 
voegt ze eraan toe dat West-Vlamingen over het algemeen geen jobhoppers zijn. Ze hechten 
hoofdzakelijk waarde aan erkenning en betrokkenheid. Om dit te behouden, is een goed 
retentiebeleid van belang. 

Door het grote aanbod aan jobs zijn er ook veel opportuniteiten voor West-Vlaamse 
werknemers. Dit heeft als gevolg dat kmo’s zich er bewust van moeten zijn dat er nieuwe 
kansen kunnen ontstaan voor hun werknemers. Om voor te blijven op de concurrentie, moeten 
West-Vlaamse kmo’s employer branding ernstig nemen. (Robert Half, 2016) 

Verder vermeldt het gerenommeerd selectiekantoor Robert Half (2016) dat employer branding 
ingezet moet worden om twee demografische problemen namelijk de vergrijzing en 
ontgroening op te vangen. Deze ontgroening houdt in dat West-Vlaamse jongeren de provincie 
verlaten, omdat ze in een andere provincie gaan studeren. Hierdoor hebben ze de neiging om 
daar te blijven en een job te zoeken. Het is van belang dat ondernemingen duidelijk maken 
wat de toegevoegde waarde is voor jongeren om in West-Vlaanderen te werken. (Robert Half, 
2016) 

Vervolgens liggen lonen in West-Vlaanderen lager dan het Belgisch gemiddelde. Dit heeft 
vooral te maken met het feit dat op de West-Vlaamse arbeidsmarkt veel kmo’s terug te vinden 
zijn. Om het loonverschil te compenseren, is ook een goed employer brand noodzakelijk. 
(Robert Half, 2016)

Daarenboven blijkt uit onderzoek van Randstad (2016) dat 36% van de kmo’s geconfronteerd 
wordt met heel wat uitdagingen bij de zoektocht naar en het aantrekken van nieuwe 
werknemers. Uit een ander onderzoek van Randstad (2017) blijkt dat 78% van de (potentiële) 
kandidaten het employer brand checkt voor een sollicitatie. Dit employer brand omvat onder 
andere de visie, de waarden en het imago van de organisatie. 

Verder toont deze probleemoriëntatie aan dat employer branding zowel een zegen als een 
uitdaging kan zijn voor kmo’s. Er zijn veel voordelen aan verbonden maar ook moeilijkheden. 

Deze bachelorproef bekijkt hoe kmo's (<250 werknemers) vandaag inzetten op employer 
branding en maakt de vergelijking met initiatieven die grote ondernemingen (>250 
werknemers) nemen om aan employer branding te doen. Het uiteindelijke doel is om een 
infobrochure te maken met daarin informatie over wat employer branding is en hoe kmo’s dit 
kunnen integreren. 



8

2.2 Probleemstelling
We vertrekken in deze bachelorproef vanuit de opkomende trend employer branding. Het 
onderzoek toont aan wat de impact ervan is op het aantrekken van nieuwe werknemers in 
West-Vlaamse kmo's. Uit de probleemoriëntatie blijkt namelijk dat kmo’s hier uitdagingen bij 
ondervinden.

Voor kmo’s kan een sterk employer brand een troef zijn om zich beter te profileren tegenover 
grote ondernemingen en een stap voor te hebben op deze ondernemingen in de zogenaamde 
war of talent. Het belang van employer branding wordt versterkt door de war of talent waarbij 
het moeilijk is om op de arbeidsmarkt de juiste werkkrachten te vinden. Verder kan dit een 
meerwaarde vormen voor potentiële werknemers aangezien zij vaak niet weten waar de kmo 
voor staat. 
 
De probleemoriëntatie toont aan dat West-Vlaamse werknemers veel waarde hechten aan een 
sterk werkgeversimago, aan de waarden, normen en de bedrijfscultuur die heerst in de 
organisatie. Deze elementen zijn de hoekstenen bij het vormen van het employer brand. 

Het doel van deze bachelorproef is tweezijdig. Enerzijds beogen we om tot een 
informatiebrochure te komen waaruit kmo’s inspiratie kunnen halen door concrete tips en 
voorbeelden rond de implementatie van employer branding in grote ondernemingen. We 
focussen ons op de interne en externe branding waarbij we zowel tips meegeven om het 
wergeversmerk in de organisatie te doen leven als het naar buiten brengen van het employer 
brand. 

Anderzijds wordt in deze brochure een checklist geïntegreerd waarmee West-Vlaamse kmo’s 
in staat worden gesteld om hun employer brand naar een hoger niveau te tillen. De kmo’s 
kunnen deze checklist als leidraad gebruiken, en zodoende de keuze maken welke stappen 
ze al dan niet toepassen afhankelijk van hun beschikbare middelen. De brochure met 
geïntegreerde checklist vormt een advies- en ondersteuningsdocument omtrent employer 
branding. Op die manier kan de organisatie haar unieke positie als werkgever optimaliseren 
en zo een concurrentiële positie innemen in de war of talent.

3 Onderzoeksvragen 
Hoofdonderzoeksvraag: 

Wat is het belang van employer branding om nieuwe werknemers aan te trekken binnen kmo’s 
in West-Vlaanderen? 

Deelvragen: 

 Wat is het effect van een sterk employer brand op het aantrekken van nieuwe 
werknemers? 

 Welke factoren dragen bij tot een positief werkgeversmerk bij werknemers? 
 Hoe doen kmo’s (< 250 werknemers) aan employer branding in vergelijking met grote 

ondernemingen (> 250 werknemers)? 
 Wat hebben kmo’s nodig om een employer brand op te stellen? 



9

Desk Research 

4 Employer branding 
4.1 Wat is employer branding?
Onderzoek van Pwnet (2019) toont aan dat employer branding het imago en de reputatie van 
de werkgever omvat die de onderneming aantrekkelijker moet maken. Op die manier hopen 
werkgevers gekwalificeerd personeel te vinden voor openstaande vacatures. Sels (2015) 
voegt toe dat in tijden van de war of talent employer branding nog belangrijker wordt op de 
arbeidsmarkt van morgen. Ook het onderzoek van Great Place To Work (2018) toont hetzelfde 
aan. Het stelt dat een werkgeversmerk niet meer weg te denken is door de uitdaging om talent 
te vinden op de arbeidsmarkt. Daarnaast is employer branding belangrijk om de bedrijfscultuur 
op een positieve manier over te brengen op huidige en potentiële medewerkers. (Robert Half, 
2019) 

Het neerzetten van een sterk werkgeversimago zorgt er volgens Sietses (2020) voor dat je als 
onderneming het vertrouwen krijgt van latent en actief werkzoekenden. Het onderzoek van 
Robert Half (2019) geeft hierbij aan dat een goed uitgewerkt werkgeversmerk essentieel is om 
als onderneming de positie op de arbeidsmarkt te versterken. Kandidaten weten hierdoor 
sneller waar de onderneming voor staat en met welk soort onderneming ze te maken hebben. 
Daarnaast is het werkgeversmerk een middel om talent aan te trekken en vervolgens te 
behouden. Het binnenhalen van dit talent is belangrijk om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. 
(Robert Half, 2019) 

Verder is een sterk employer brand ontwikkelen niet enkel voordelig voor ondernemingen die 
op zoek zijn naar talenten op de krappe arbeidsmarkt. Ook voor andere ondernemingen is een 
sterk employer brand belangrijk. Zo kunnen ze zich onderscheiden van de concurrentie en de 
sterkste talenten uit de arbeidsmarkt aantrekken. (Gardin, z.j.)

4.1.1 Naambekendheid versus employer branding
Het begrip employer branding omschrijft hoe de onderneming als werkgever wordt gezien en 
is daarentegen niet hetzelfde als normale branding. Bij normale branding gaat het over de 
manier waarop klanten een product of dienst bekijken. Uiteraard hangen de profilering van het 
employer brand en de normale brand samen, maar niet elke onderneming kan dit als troef 
uitspelen. Indien het normale brand sterk en populair is, kan dit voordelig zijn bij het uitwerken 
van een werkgeversmerk, maar niet elke ondernemingsactiviteit is even aantrekkelijk. 
Ondernemingen met een minder aantrekkelijk normale brand zullen daardoor sterker moeten 
inzetten op hun werkgeversmerk. (Robert Half, 2019) Volgens Sels (2015) verliest het 
employer brand kracht wanneer die niet ondersteund wordt door een normale brand. 

Uit onderzoek van Great Place To Work (2018) blijkt het belang van een sterk imago en 
employer brand voor de naambekendheid van de onderneming. De resultaten van Great Place 
To Work (2018) tonen aan dat het vertrouwen dat mensen hebben in het normale brand, 
afhankelijk is van hoe de organisatie omgaat met haar werknemers. Het imago van de 
organisatie wordt dus ook bepaald door de reputatie dat de werkgever heeft.

Uit voornoemde onderzoeken van Robert Half (2019), Sels (2015) en Great Place To Work 
(2018) concluderen we dat het employer brand en het normale brand samen hangen. Ze 
kunnen elkaar beïnvloeden en zijn samen nodig om als een goede werkgever en onderneming 
gezien te worden.



10

4.2 Voordelen van employer branding 
De voordelen van een sterk employer brand kunnen verder opgedeeld worden in interne en 
externe voordelen. Interne voordelen zijn voordelen die voorkomen binnenin de onderneming, 
terwijl externe ontstaan buiten de onderneming. Bij dit laatste is het belangrijk om te focussen 
op de zichtbaarheid van de organisatie voor externen. (NRC Carrière, z.j.) 

4.2.1 Interne voordelen 
1. Betrokkenheid werknemers verhogen

Werknemers voelen zich nauwer verbonden, omdat ze werken naar een vooropgesteld 
doel. De werkgever creëert concrete doelstellingen, waardoor werknemers weten wat van 
hen verwacht wordt en zo de betrokkenheid toeneemt. (Hays, z.j.)

2. Motivatie werknemers verhogen

De onderneming moet proberen haar werknemers te motiveren om naar een doel toe te 
werken. Daarnaast moeten de werknemers aangemoedigd worden om voor een goede 
work-life balance te kiezen. De werkgever voorziet extralegale voordelen als beloning voor 
hun prestaties, waardoor de motivatie stijgt. (Hays, z.j.)

3. Laag personeelsverloop 

Employer branding zorgt voor een lagere uitstroom van werknemers. Zo stelt Liantis (2018) 
dat werknemers loyaal blijven aan hun werkgever omdat ze een hoge jobtevredenheid 
hebben en daardoor meer betrokken zijn. Ook onderzoek van Pwnet (2019) geeft aan dat 
een sterk werkgeversmerk ervoor zorgt dat het verloop met 28% wordt teruggedrongen. In 
tegenstelling tot Liantis (2018) en Pwnet (2019) stelt Randstad (2018) vast dat employer 
branding geen effect heeft op het personeelsverloop.

4. Lage rekruteringskosten

Volgens Gardin (z.j.) zullen de rekruteringskosten dalen als de onderneming investeert in 
haar employer branding. Hiernaast geeft ClearXperts (2019) aan dat er zonder een 
werkgeversmerk minder reactie zal zijn op vacatures en er als gevolg ook hogere 
rekruteringskosten aan verbonden zijn.

4.2.2 Externe voordelen 
1. Aantrekken van nieuw talent

De kansen voor een onderneming om in het rekruteringsproces de juiste kandidaat aan te 
trekken, vergroten indien deze onderneming een sterk employer brand heeft. Voornamelijk 
personen die zich verbonden voelen met de onderneming zullen zich kandidaat stellen, in 
tegenstelling tot personen die zich niet verbonden voelen met de onderneming. 
(Vercouteren, 2018)

2. Verkorte wervingstijd

Employer branding geeft duidelijk weer waar de onderneming voor staat en trekt hierdoor 
sneller kandidaten aan. (Hays, z.j.)

3. Latent en actief werkzoekenden worden bereikt

Het naar buiten brengen van een sterk employer brand trekt de aandacht van zowel latent 
als actief werkzoekenden. Latent werkzoekenden zijn mensen die onbewust in contact 
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komen met de onderneming. Bijvoorbeeld als iemand een uithangbord ziet van 
onderneming X, komt die persoon onrechtstreeks in contact met het werkgeversmerk van 
die onderneming. (Hays, z.j.)

4. Naambekendheid vergroot het bereik

Employer branding zorgt ervoor dat een onderneming een positief imago krijgt en een 
betere naambekendheid. Werkzoekenden zijn sneller geneigd om te solliciteren bij een 
organisatie waar ze veel informatie over vinden. (Voka, z.j.) 

4.3 Nadelen van employer branding 
Employer branding heeft duidelijk veel voordelen, maar ook nadelen. Over de correlatie tussen 
employer branding en het personeelsverloop is er geen eensgezindheid. Onderzoek van 
Pwnet (2019) toont aan dat een sterk employer brand ervoor zorgt dat het verloop met 28% 
wordt teruggedrongen. Een ander onderzoek van LinkedIn toont volgens Randstad (2018) 
daarentegen aan dat er geen effect is op het personeelsverloop. Een duidelijke verklaring voor 
dit grote verschil is er niet. Randstad (2018) geeft wel aan dat sterke merken volgens hun 
onderzoek niet meer of minder personeelsverloop ondervinden dan ondernemingen met een 
minder sterk employer brand.

Ook blijkt uit het onderzoek van Randstad (2018) dat lagere personeelskosten en een hogere 
winst zich hoofdzakelijk beperken tot ondernemingen die actief zijn in de dienstensector. Deze 
effecten zijn niet terug te vinden bij productgeoriënteerde organisaties. Personeelsleden in de 
dienstensector staan namelijk vaker in direct contact met eindklanten, waardoor ze een groter 
effect hebben op de winst van de onderneming. Niet alle voordelen van employer branding 
zijn dus van toepassing op alle sectoren. 

Verder kan een werkgeversmerk succesvol zijn, maar een onderneming kan er ook in 
tekortschieten. Hiervan is er sprake indien ondernemingen bepaalde fouten maken waardoor 
ze niet de juiste effecten ervaren van hun inspanningen en campagnes. Randstad (z.j.) 
onderzocht een aantal veel voorkomende fouten bij employer branding. Eén van deze fouten 
is de quick fix waarbij bedrijven snel denken dat een nieuw imago een makkelijke oplossing is 
om de bedrijfscultuur op te waarderen. Hier kan naar analogie met het allombekende gezegde 
“culture eats strategy for breakfast” ook stellen dat “culture eats (employer) branding for 
breakfast”. Zonder de juiste organisatiecultuur is een – ook al is het een sterk – employer brand 
niet veel waard. (Arnold, 2018)

Daarnaast benoemt Upadhye (2017) het belang van een gestroomlijnde en constante 
branding. Indien dit niet het geval is, kan het een negatief effect hebben op de rekrutering en 
de retentie van werknemers.

Volgens Vanderheeren (2018) is employer branding niet altijd even effectief bij het aantrekken 
van nieuwe werknemers. Sommige bedrijven of sectoren hebben een negatief imago 
opgebouwd of zijn minder aantrekkelijk. Afval- en vleesverwerkingsbedrijven zijn voorbeelden 
van soorten ondernemingen die minder aantrekkelijk zijn voor sollicitanten. 

Daarenboven kunnen ook de inhoud van de job en de omgevingsfactoren van een bepaalde 
job sollicitanten snel afschrikken ondanks een sterk werkgeversmerk van de onderneming. 
Twee voorbeelden van minder aangename omgevingsfactoren zijn werken in een heel warme 
of net heel koude omgeving. (Vanderheeren, 2018)

Wanneer er verder gekeken wordt naar het aantrekken van nieuwe werknemers, valt op dat 
er voor sommige functies niet veel kandidaten te vinden zijn. Dit is ook het effect van de war 
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of talent. Een sterk employer brand kan een oplossing bieden zodat je als onderneming eerder 
dan de concurrent de beste kandidaat binnenhaalt. Echter zijn er soms niet voldoende 
geschikte kandidaten aanwezig op de arbeidsmarkt, waardoor een sterk employer brand de 
onderneming niet verder zal helpen. Een aantrekkelijke onderneming die zich goed op de 
markt profileert kan dus soms eenvoudiger een geschikte kandidaat vinden, maar grote 
tekorten zullen op die manier niet opgelost worden. (Vanderheeren, 2018)

Ten slotte zijn er volgens Vanderheeren (2018) ook bedrijven die geen grote groep van 
sollicitanten kunnen aanspreken. Bedrijven die producten of diensten verlenen aan andere 
bedrijven kunnen minder gemakkelijk reclame maken met hun producten. Op die manier is het 
minder eenvoudig om  een hoge naambekendheid te creëren.

Nu de voornaamste voor- en nadelen duidelijk zijn, is het ook belangrijk om op zoek te gaan 
naar een paar concrete good practices van het ruime begrip employer branding. 

4.4 Voorbeelden van employer branding
Om het concept employer branding in praktijk om te zetten, worden hieronder twee 
praktijkvoorbeelden beschreven.

4.4.1 Case: Google 
De multinational Google zet hard in op employer branding en maakte bijvoorbeeld een video 
waarin stagiairs getuigen over hun eerste dagen en over de organisatiecultuur van Google. 
Een onderneming kan zich onderscheiden van de concurrentie d.m.v. een video die inkijk geeft 
aan potentiële medewerkers over hoe een werkdag eruit ziet. Dit inzicht kan er net voor zorgen 
dat deze potentiële medewerkers werkelijke medewerkers worden. Op die manier krijgt de 
potentiële werknemer een idee van hoe alles eraan toe gaat in de onderneming. (de Rouw, 
2020)

Verder organiseert Google ook virtuele rondleidingen, waaruit blijkt dat de gebouwen van 
Google lijken op een speeltuin voor volwassenen. Er zijn ruimtes om te gamen, glijbanen maar 
ook slaapplaatsen om tijdens de middagpauze te rusten. Bovendien krijgen de werknemers 
ook gratis eten en kunnen ze kooklessen bijwonen. (Jobat, 2020) 

Daarnaast geeft Google haar werknemers nog heel wat andere voordelen om een goede work-
life balance te behouden. Kersverse ouders krijgen langer betaald ouderschapsverlof dan 
wettelijk verplicht is. Zo krijgen moeders 22 weken moederschapsverlof in plaats van 15 weken 
en vaders 18 weken vaderschapsverlof in plaats van vijf weken. De vaders worden sterk 
aangemoedigd om dit verlof effectief op te nemen. Daarenboven krijgen de ouders ook een 
bonus van 400 euro die ze kunnen besteden aan een activiteit met hun kind. Na het 
moederschaps- of vaderschapsverlof kan het kind gewoon mee naar het werk want Google 
telt maar liefst vier kinderopvangcentra. (Onlyhumans, 2019) 

Vervolgens gaat Google nog verder in het bieden van een uitstekende zorg aan haar 
werknemers door een ziekteverzekering te voorzien op kosten van het bedrijf. Daarnaast zijn 
er ook dokters en verpleegkundigen aanwezig op de campus. Wanneer een werknemers ziek 
is, kan hij/ zij naar het werk komen om de beste zorgen te krijgen. (Jobat, 2020)

Google zet sterk in op innovatie en geeft haar werknemers de kans om tal van opleidingen te 
volgen om hun kennis bij te schaven. (Onlyhumans, 2019) Google werkt volgens het 70/20/10 
model waarbij elke werknemer 10% van de werktijd investeert in het volgen van opleidingen. 
(Nowakowski, 2020) Verder wordt 20% van hun werkuren besteed aan passieprojecten. 
Voorbeelden van passieprojecten zijn: Google News, Google Maps en Google Street View. 
(Jobat, 2020) Tot slot wordt 70% van de tijd besteed aan andere opdrachten die opgelegd zijn 
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door Google. Op die manier krijgen werknemers het gevoel een belangrijke schakel te zijn 
binnen de organisatie. (Nowakowski, 2020) 

Ten slotte heerst er een open bedrijfscultuur waar alle verschillende diensten met elkaar in 
contact komen en er open gecommuniceerd wordt. (Onlyhumans, 2019) Er is een dunne 
scheidingslijn tussen werk en privé aangezien er onder collega’s aan heel wat activiteiten kan 
worden deelgenomen zoals samen ontbijten, lunchen en dineren. (Jobat, 2020)

Hieruit kunnen we concluderen dat Google sterk inzet op het welzijn van de medewerkers. 
Door al deze elementen samen, bouwt Google aan een succesvol employer brand dat zowel 
aantrekkelijk is voor huidige medewerkers als voor potentiële medewerkers. 

4.4.2 Case: Torfs 
Schoenen Torfs is al tienmaal bekroond tot beste werkgever van het jaar. De strategie van 
Torfs is om de werknemers centraal te plaatsen op zowel het vlak van opleiding en coaching 
als leiderschap. Torfs geeft aan dat ook kleine zaken een verschil kunnen maken. Zo krijgen 
werknemers die jarig zijn voor hun verjaardag een extra verlofdag. 

Daarnaast heeft de CEO van Torfs ook heel wat vertrouwen in zijn personeel. Het draait voor 
hem niet alleen om financiële winst, maar ook om hoe de medewerkers zich voelen. (De 
Standaard, 2016)

Een tweede actie van Torfs is het invoeren van een “foertdag”. In 2019 kregen 700 werknemers 
van Torfs een extra vrije dag, genaamd de “foertdag”. Torfs roept op om de dag te gebruiken 
om iets leuks te gaan doen. (vrt, 2019)

Het uitgangspunt van Torfs is “Gelukkig zijn”. Hierbij maakt hij het onderscheid tussen Geluk 
(met een grote G) en geluk met een kleine g. Geluk met een hoofdletter gaat over het geluk 
waarbij je jezelf en je leven leert omarmen zoals het is, terwijl geluk met een kleine letter 
verwijst naar een moment waarop je even gelukkig bent door het krijgen van een cadeau. 
Meneer Torfs vindt het dus niet enkel belangrijk om geschenken te geven zoals een vrije dag 
voor de verjaardag en een “foertdag”, maar ze hechten ook veel belang aan het welbevinden 
van de werknemers. Hierbij concludeert Torfs dat een verhoogd welbevinden van de 
medewerkers eveneens tot een verhoogd resultaat zal leiden. (Torfs, 2014) 

Kortom, heeft Torfs een succesvol employer brand uitgebouwd door steeds zijn medewerkers 
centraal te plaatsen. De medewerkers worden gewaardeerd en zijn allemaal ambassadeurs 
die het werkgeversmerk naar buiten dragen. 

4.4.3 Case: Lidl
Ook Lidl België kan gezien worden als een werkgever met een sterk employer brand. Lidl pakt 
dit echter wel anders aan dan Torfs en Google. 

Op de website van Lidl (z.j.) valt te zien dat ze duidelijk te proberen tonen waarom sollicitanten 
net voor hen zouden kiezen. Lidl heeft hier zelf een volledige webpagina van gemaakt waarbij 
ze zeven sterktes weergeven. Deze sterktes zijn gebaseerd op wat werknemers zeiden over 
Lidl. Zoals later uit de bachelorproef zal blijken, is dit een belangrijk element. Lidl zet sterk in 
op een authentiek en waarheidsgetrouw imago waardoor sollicitanten minder snel zullen 
afknappen, omdat de realiteit niet overeenkomt. Deze zeven waarden komen ook overeen met 
de employer value proposition (EVP). Dit EVP vormt dan ook de kern van het employer brand 
en toont aan waarom de organisatie anders is dan de concurrentie. (Lidl, z.j.) In hoofdstuk 5.3 
wordt dit EVP verder in detail besproken.

Verder speelt Lidl (z.j.) ook in op het ambassadeurschap. Op hun jobsite zijn heel wat 
getuigenissen van werknemers te zien die omschrijven hoe het is om te werken voor Lidl. 
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Hierdoor krijgt een potentiële werknemer direct al een duidelijk zicht van hoe het eraan toe 
gaat bij Lidl. 

Hubin, hoofd van employer branding Lidl, vermeldt tijdens een interview met Jobat (2018), Lidl 
ook inspeelt op het feit dat mensen fan zijn van de winkels. Ze vertrekken van het idee dat als 
mensen fan zijn van de winkels, ze ook fan zijn van Lidl als werkgever. Daarom zetten ze ook 
in op het online promoten van hun vacatures en hun employer brand. 

Hubin (2018) gebruikt tijdens het interview ook de omschrijving “klant is koning, maar de 
kandidaat ook”. Binnen Lidl zetten ze ook in om een zo gestroomlijnde en goed mogelijke 
candidate experience op te stellen. Hierbij vinden ze het tempo heel erg belangrijk. Ten slotte 
geeft Hubin tijdens het interview met Jobat (2018) ook de noodzaak aan van een goede 
werking tussen Human Resources (HR) en marketing. De candidate experience wordt verder 
toegelicht in hoofdstuk 6.2.1 en de samenwerking tussen HR, marketing en communicatie in 
hoofdstuk 5.4.3.

Uit deze case kunnen we stellen dat een goed employer brand niet altijd gepaard moet gaan 
met grote en dure campagnes. Lidl past goed de theorie toe over hoe je als organisatie een 
authentiek en aantrekkelijk werkgeversmerk kan creëren. Deze elementen zijn ook eenvoudig 
toepasbaar voor kleinere organisaties of organisaties die een minder groot budget ter 
beschikking hebben.  

5 Opbouw van een sterk werkgeversimago
5.1 Wat is een werkgeversimago? 
Door aan employer branding te doen, bouwt de werkgever aan zijn werkgeversimago en de 
uitstraling van zijn onderneming. De werkgever creëert een positief imago en probeert dit te 
behouden voor zowel huidige als potentiële medewerkers. (Onlyhumans, z.j.)

Volgens onderzoek van Onlyhumans (z.j.) is het moeilijk om in tijden van de war of talent de 
juiste profielen aan te trekken en eens aangetrokken, te behouden. Zonder een sterk 
werkgeversimago is de kans groot om de juiste talenten te mislopen. Gegevens van Pwnet 
(2019) voegen hieraan toe dat de positionering van een sterk werkgeversimago leidt tot een 
kort en krachtig statement, waarbij de organisatie zich uniek maakt en onderscheidt van de 
concurrentie. 

De tijd waarin de onderneming klanten en potentiële medewerkers met een simpele 
reclamespot konden aantrekken, is voorbij. Vandaag willen potentiële medewerkers weten of 
de werknemers achter de reclamespot gelukkig zijn. Om dit naar buiten te kunnen brengen is 
het belangrijk om een sterk werkgeversimago te creëren. (Onlyhumans, z.j.)

Het opbouwen van een werkgeversimago is een investering op lange termijn die een 
efficiëntere instroom van kandidaten genereert en de uitstroom verkleint. Een sterk 
werkgeversimago leidt tot meer engagement bij huidige werknemers. (Onlyhumans, z.j.)

Bovendien stelt Sels (2015) dat “living the brand” door werknemers noodzakelijk is om 
kandidaten aan te trekken en vervolgens te behouden. Zo worden de werknemers echte brand 
ambassadors die met veel enthousiasme hun taken voltooien. Ook zorgen de werknemers 
ervoor dat het werkgeversimago transparant is voor de buitenwereld. D-artagnan (z.j.) 
bevestigt dat een sterk werkgeversimago cruciaal is, want de eigen werknemers maken de 
beste reclame voor de onderneming. (Robert Half, 2019)
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5.1.1 De noodzaak van ambassadeurschap 
Volgens Wieman (z.j.) is een brand ambassador “iemand die in jouw organisatie werkt en je 
merk promoot binnen zijn netwerk en directe omgeving.” In het verdere verloop van dit 
onderzoek zal steeds deze definitie gebruikt worden wanneer het over ambassadeurschap 
gaat. 

Matuson (2017) voegt toe dat brand ambassadors extra belangrijk zijn in tijden van de war of 
talent. Hun belang ligt onder meer in volgende zaken:

1. Merk promoten

Ten eerste zijn werknemers de ideale kandidaten om jouw merk te promoten, omdat zij 
nauw in contact staan met de klanten van de organisatie en met hun eigen on- en offline 
netwerk. (Wieman, z.j.) Dit netwerk is van groot belang volgens Wieman (z.j.), omdat 83% 
vertrouwt op de mening van vrienden en familie bij het zoeken naar een nieuwe job.

2. Hogere bekendheid creëren 

Volgens Haverkamp (2016) kunnen organisaties hun merkbekendheid uitbreiden door 
brand ambassadors. Werknemers komen vaak op plaatsen waar zij over hun werk 
vertellen, maar waar er anders nooit over de organisatie zou gesproken worden. 

3. Positie verbeteren

In een sterk concurrerende sector of omgeving is het nog belangrijk om brand 
ambassadors in te zetten. Zij kunnen een bijdrage leveren tot het bereiken van een betere 
positie ten opzichte van de concurrentie die aanwezig is op de arbeidsmarkt. (Haverkamp, 
2016) Daarnaast kunnen brand ambassadors de reputatie van een onderneming een boost 
geven. (Matuson, 2017)

4. Omzet verhogen

De inzet van ambassadeurs is bovendien kosteneffectief gebleken op lange termijn. 
(Haverkamp, 2016) Ook Matuson (2017) bevestigt dit. Brand ambassadors kunnen voor 
een hogere omzet zorgen. 

Brand ambassadors kunnen dus veel voordelen meebrengen voor het employer brand van de 
organisatie, maar ook rechtstreeks voor het aantrekken van nieuwe medewerkers. 
Werknemers binnen een organisatie praten bewust of onbewust over hun werk binnen hun 
eigen netwerk en buiten de werkuren. Dit fenomeen kan beschouwd worden als mond-tot-
mondreclame voor de desbetreffende organisatie en kan zorgen voor een besparing van tijd 
en geld bij het aantrekken van nieuwe werknemers. (Wieman, z.j.) Matuson (2017) voegt toe 
dat brand ambassadors deel uitmaken van het rekruteringsproces, omdat zij helpen bij het 
aantrekken van nieuwe werknemers.

Verder kunnen werknemers in drie stappen brand ambassadors worden. Ten eerste is het van 
belang om het juiste fundament te leggen. Als organisatie is het belangrijk om eerst zelf te 
weten waarvoor de organisatie staat. Een duidelijke missie en visie zijn in dit proces dan ook 
onmisbaar. Wanneer de organisatie weet waarvoor ze staat, kan dit naar de omgeving toe ook 
gecommuniceerd worden. (Wieman, z.j.)

Vervolgens creëert de organisatie werknemers die betrokken zijn. Zij moeten zich verbonden 
voelen met het merk en de organisatie. Werknemers moeten zich betrokken voelen binnen de 
organisatie, anders zullen zij minder snel een ambassadeur worden. Interne communicatie 
speelt hierbij een grote rol, want op die manier weten ook werknemers waarvoor de organisatie 
nu juist staat. (Wieman, z.j.)
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Ten derde helpt de organisatie de werknemers goede brand ambassadors te worden. De 
organisatie kan zorgen voor content die de werknemers kunnen delen. Verder kunnen speciale 
gebeurtenissen en een leuke sfeer op de werkvloer ook werken als een stimulans om 
ambassadeur te worden. (Wieman, z.j.)

Tot slot is ook ambassadeurmarketing een soort ambassadeurschap die kan bijdragen tot het 
aantrekken van nieuw talent. Uit een studie van SurePayroll (2016) blijkt dat meer dan 70% 
van de kandidaten mond-tot-mondreclame gebruikt bij het zoeken naar een nieuwe job. 
Ambassadeurs zijn dus een belangrijk onderdeel van het rekruteringsproces. (Sinnesael, z.j.) 

Om een werkgeversimago op te bouwen, gaat de onderneming best op zoek naar haar unieke 
DNA. Dit kan namelijk helpen om dat imago nog te versterken. 

5.2 Het unieke DNA van de organisatie vinden 
Het unieke DNA van de organisatie vinden is een belangrijk proces in het uitbouwen van een 
sterk employer brand. Het is belangrijk om deze unieke kenmerken vervolgens te gebruiken 
en uit te spelen als onderneming. 

5.2.1 Wat is het unieke DNA van een onderneming? 
Het unieke DNA van een bedrijf omvat de kenmerken die een onderneming heeft ten opzichte 
van de concurrentie. Deze kenmerken geven de organisatie een bestaansrecht, maar ook een 
toekomstperspectief. Dit DNA kunnen we terugvinden bij de werknemers van de onderneming, 
omdat zij samen een bepaalde cultuur hebben opgebouwd. Werknemers die samen een 
bepaalde cultuur opbouwen is een voorbeeld van een niet-tastbaar DNA element. Verder 
kunnen er ook tastbare DNA elementen aanwezig zijn in een onderneming. Een voorbeeld 
hiervan is de kledij die werknemers dragen. (Communicatiekrachen, z.j.) Tachyons (z.j.) voegt 
hier aan toe dat alle resultaten die binnen een onderneming bereikt worden, een rechtstreeks 
gevolg zijn van handelingen, gedragingen en houdingen van werknemers. 

Het DNA is een basis voor de onderneming. Hiervoor is het noodzakelijk dat er op zoek wordt 
gegaan naar de kernwaarden van de onderneming. Deze kernwaarden vormen uiteindelijk de 
basis voor het gewenste imago. (Communicatiekrachen, z.j.) Op basis van onderzoek voegt 
marketingfirma Ten Stripes (z.j.) toe dat het DNA best uit maar ev kernwaarden bestaat. Indien 
de onderneming er minder heeft, wordt het moeilijk om de cultuur duidelijk te maken. Bij te 
veel waarden is het niet meer duidelijk wat nu effectief bij de onderneming past en wat de 
echte waarden zijn. 

Een goed beeld van het unieke DNA kan voor meer succes zorgen in de onderneming. Het 
kan gebruikt worden als vertrekpunt voor allerlei beslissingen en voor alles wat de 
onderneming doet. Het kan zo bepalen hoe het bedrijf is ingericht, maar ook welke werknemers 
er in dienst worden genomen. (Communicatiekrachen, z.j.) Ook We the Talent (2017) zegt dat 
een concreet verwoord DNA helpt bij het werven van werknemers. Op die manier worden er 
sollicitanten aangetrokken die echt bij de onderneming passen. 

5.2.2 Het unieke DNA ontdekken
Garritsen zegt, in een interview geschreven door Buitenhuis (2018), dat sommige 
ondernemingen hun échte DNA niet kennen. Vaak denken ze te weten hoe werknemers naar 
de onderneming kijken. In werkelijkheid is deze gedachtegang vaak nog verschillend en zijn 
bijvoorbeeld huidige werknemers om een heel andere reden aan het werk in de organisatie 
dan dat de onderneming zelf denkt. Daarnaast hebben ondernemingen een bepaald 
droombeeld in gedachten over hun DNA dat hun denken ook vaak stuurt. Het werkelijke DNA 
kan sterk afwijken van dit droombeeld. 
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We the Talent (2017) schuift daarvoor een driestappenplan naar voren. Volgens dit plan kan 
een onderneming in drie stappen op zoek gaan naar haar unieke DNA. Een eerste stap in dit 
proces is het formuleren van een DNA-projectteam. Werknemers zijn bijzonder belangrijk 
omdat zij ook grotendeels de unieke kenmerken van de onderneming bepalen. Als 
onderneming is het van belang om een DNA-projectteam op te stellen waarbij alle afdelingen 
van de onderneming vertegenwoordigd zijn. Op die manier creëert een onderneming samen 
met haar werknemers een geschikt DNA waarvan het zeker is dat dit de unieke kenmerken 
zijn die bij de onderneming passen. 

Een tweede stap is het benoemen van het DNA-profiel. Tijdens deze stap kan een 
onderneming onderzoeken wat werknemers uniek vinden aan de plek waar ze werken en 
waarom zij precies voor die onderneming hebben gekozen. 

Ten slotte kan een onderneming het unieke DNA vastleggen. Benoem en communiceer op 
een concrete manier deze unieke kenmerken zowel intern als extern en zorg er uiteraard ook 
voor dat dit tot uiting komt binnen de onderneming. 

5.2.3 Case: het unieke DNA van AB InBev
AB Inbev is een voorbeeld van een onderneming met een uniek DNA. Dit DNA wordt ook 
uitgestraald naar de buitenwereld, want potentiële kandidaten worden hierdoor aangetrokken. 

AB InBev rust op drie grote bouwstenen die uniek zijn uitgebouwd binnen de onderneming. 
Een eerste bouwsteen is dromen. De onderneming gaat altijd voor het beste en streeft haar 
dromen na. Verder zijn werknemers een tweede belangrijke bouwsteen. Bij elke beslissing 
worden zij betrokken. Ten slotte is cultuur een derde bouwsteen die sterk en uniek is 
uitgebouwd binnen AB InBev. Iedere werknemer denkt en handelt als eigenaar van het bedrijf. 
Dit is dan ook een belangrijk kenmerk dat zij zoeken in een persoon bij het aannemen van 
nieuwe werknemers. De persoonlijkheid van de sollicitant moet binnen de cultuur van AB InBev 
passen. (De Tijd, 2017)

Daarnaast wordt in dit artikel duidelijk dat AB InBev voorstander is van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) om de wereld te verbeteren. De onderneming neemt hier 
verschillende initiatieven voor. Deze acties dragen bij tot het aantrekken van de beste 
werknemers op de arbeidsmarkt. Bij de bevraging van een werknemer valt het ook op dat deze 
troeven helpen om werknemers aan te trekken: “Een informele omgang, rijke 
gedachtewisselingen, kansen om te grijpen, en een cultuur van ownership. Dat zijn de troeven 
die Jacqueline Hochreiter aantrekken bij AB InBev.” (De Tijd, 2017).

Naast het creëren van een uniek DNA, is de employer value proposition ook van belang bij het 
uitbouwen van een sterk employer brand en bij het bepalen van de waarden. 

5.3 Employer Value Proposition (EVP) als troef bij employer branding
Een employer value proposition (EVP) is essentieel bij het opstellen van een employer brand. 
Zonder een EVP zal de organisatie namelijk geen duidelijk en waarheidsgetrouw beeld naar 
buiten kunnen brengen. Het is een cruciale stap binnen het volledige employer brand om zich 
te onderscheiden van de concurrentie en beter nieuwe werknemers kunnen aan te trekken en 
te behouden.

Formuleren van een 
DNA-projectteam

Formuleren van een 
DNA-projectteam

Benoemen van het 
DNA-profiel

Benoemen van het 
DNA-profiel

Het unieke DNA 
vastleggen

Het unieke DNA 
vastleggen

Figuur 1: Het unieke DNA
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Synhaeve (2020) omschrijft de employer value proposition (EVP) als de kern van het employer 
brand die invloed heeft op de positionering van de onderneming en die de strategie bepaalt. 
Een EVP draait om de waarden die de werkgever uitdraagt naar huidige werknemers en naar 
potentiële werknemers. De bedoeling van deze waarden is niet alleen om nieuwe werknemers 
aan te trekken, maar ook om de werknemers gebonden aan de onderneming te houden. Deze 
waarden zijn elementen waarover zowel intern als extern gesproken wordt. 

Verder worden deze waarden omschreven als voordelen die tonen wat de werkgever doet in 
ruil voor de inspanningen en loyaliteit van de werknemers. (Robert Half, 2019) Onderzoek van 
Personio (z.j.) voegt hieraan toe dat een EVP de identiteit van een werkgever creëert. 

Ook het belang van een EVP wordt steeds groter stelt Synhaeve (2020). De klassieke 
rekrutering zal namelijk verdwijnen aangezien de huidige arbeidsmarkt kandidaat gestuurd is. 
Synhaeve (2020) bedoelt hiermee dat de onderneming geen talent meer kiest, maar dat het 
talent de werkgever kiest. Dit valt ook deels te verklaren door de war of talent, die het moeilijk 
maakt om de juiste talenten te vinden.

Een EVP met aantrekkelijke voordelen, die op een eerlijke en authentieke manier 
weergegeven wordt, helpt dus bij het uitbouwen van een goed employer brand. Dit heeft als 
gevolg een positieve invloed op het aantrekken van nieuwe werknemers. (Personio, z.j.)

5.3.1 Onderdelen van een EVP
Synhaeve (2020) deelt deze voordelen op in vijf onderdelen. Op basis van onderzoek voegt 
de HR-software ontwikkelaar Personio (z.j.) nog een zesde element toe. Daarnaast blijkt uit 
beide onderzoeken het belang van een evenwichtig EVP-aanbod. 

1. Vergoeding

Dit gaat over de tevredenheid van het volledige loonpakket zoals het brutoloon, de 
bonussen en promoties. (Synhaeve, 2020)

2. Voordelen

Dit gaat over extralegale voordelen en extra diensten. Dit kan gaan over extra 
vakantiedagen, maar ook over verzekeringen en een strijkdienst. (Synhaeve, 2020)

3. Carrière

Het element carrière omvat factoren die te maken hebben met feedback, opleidingen, 
persoonlijke groei, enzovoort. (Synhaeve, 2020)

4. Werkomgeving

Dit is een omvangrijk element waaronder onder andere de work-life balance, autonomie 
en erkenning behoren. (Synhaeve, 2020)

5. Bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur gaat over goede relaties tussen collega’s, vertrouwen in de 
onderneming, goede samenwerkingen, enzovoort. (Synhaeve, 2020) 

6. Werkzekerheid

De mate waarin groei en een goede markpositie de werkzekerheid van de werknemer 
beïnvloeden. (Personio, z.j.) 
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5.3.2 Redenen om een EVP op te stellen
Een goed employer value proposition is nodig om je als onderneming te kunnen onderscheiden 
van de concurrentie. (Synhaeve, 2020) Ondanks de grote voordelen blijkt uit het onderzoek 
van Robert Half (2020) dat slechts 1/3 van de kmo’s een EVP opstelt.

Om hieraan toe te voegen, is het in tijden van de war of talent belangrijk om te benadrukken 
waarom een werkzoekende net voor de onderneming zou kiezen. Naast de vergoeding, zijn 
de vijf andere bovenstaande onderdelen minstens even essentieel om talent binnen te halen. 
Het is dan ook aan te raden om hierop in te spelen bij de rekrutering, aangezien deze 
elementen voor een sollicitant doorslaggevend kunnen zijn. Een goede bedrijfscultuur wordt 
vaak als een belangrijkere factor gezien dan loon. Een EVP kan dus echt het verschil maken 
bij de rekruteringstechniek van de onderneming. (Synhaeve, 2020)

Er zijn ook nog andere voordelen verbonden aan een EVP. Zo verhoogt ook de loyaliteit van 
werknemers door een EVP op te stellen. De doorsnee millennial is in het algemeen een 
jobhopper, dus wordt het belangrijk om als werkgever in te spelen op de loyaliteit. Dit kan de 
onderneming doen door steeds de bedrijfsdoelstellingen en het persoonlijk ontwikkelingsplan, 
dat mogelijk opgesteld wordt, af te stemmen op de wensen van de werknemer. De loyaliteit 
kan daarnaast ook verhoogd worden door een jobtevredenheidsenquête, zo komt men te 
weten wat er beter kan en wat aan de verwachtingen van de werknemer voldoet. (Robert Half, 
2020)

Uit onderzoek van Robert Half (2020) volgt een derde voordeel. Door een EVP op te stellen 
wordt de bedrijfscultuur namelijk een prioriteit. Kandidaten kiezen de dag van vandaag voor 
een onderneming waarbij ze zich kunnen vinden in de waarden en normen van de 
onderneming. Dit komt dan weer de jobtevredenheid ten goede wat als gevolg ook de 
bedrijfscultuur positief beïnvloedt. 

Ten slotte is de transparantie en eerlijkheid die komt kijken bij het opstellen en uitbrengen van 
een EVP aantrekkelijk voor potentiële werknemers. Sommige werknemers gaan zelf op zoek 
naar bedrijven met deze twee eigenschappen, omdat ze hier veel waarde aan hechten. (Robert 
Half, 2020)

We kunnen concluderen dat een EVP een onmisbaar element vormt bij het opstellen van een 
employer brand. Aangezien de EVP de kern vormt van het werkgeversmerk, is het immers 
belangrijk dat dit een authentiek beeld weergeeft van de organisatie. Zoals blijkt uit het 
onderzoek van Robert Half (2020) zijn er nog heel wat groeimogelijkheden als het gaat over 
een EVP, zeker kmo’s kunnen hier op inzetten om zo het verschil te maken. 

5.3.3 Hoe een employer value proposition opstellen? 
Als organisatie is het belangrijk om bovenstaande elementen te integreren bij de ontwikkeling 
van de EVP van de organisatie. (Personio, z.j.) 

Om een EVP op te stellen, moet de organisatie eerst en vooral een goed team samenstellen. 
Idealiter is dit het team dat verantwoordelijk is voor het naar buiten brengen van waar de 
organisatie voor staat. Een gespecialiseerd team kan van de EVP en het employer brand een 
groot succes maken. (Personio, z.j.) Hoe een organisatie zo een team opstelt, kan 
geraadpleegd worden in hoofdstuk 5.4.3. 

Naast het gespecialiseerde team is het noodzakelijk dat elk level van de organisatie betrokken 
is. Dit omdat de EVP nauw verbonden is met de bedrijfscultuur en deze bedrijfscultuur mee 
gerealiseerd wordt door de werknemers en de managers. 
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Daarnaast is deze betrokkenheid ook belangrijk omdat een EVP op lange termijn een 
strategische zet is. (Personio, z.j.) Ook Ulrich en Brockbank (2005) trekken dezelfde conclusie 
als de resultaten uit het onderzoek van Personio (z.j.). Ze voegen echter toe dat het cruciaal 
kan zijn om de werknemers te betrekken bij het proces om een EVP op te stellen. De waarden 
die aanwezig zijn in de onderneming zijn onbewust de basis voor een EVP. Volgens Ulrich en 
Brockbank (2005) kunnen de werknemers meehelpen deze waarden te herkennen.

Ten tweede blijkt uit het onderzoek van Personio (z.j.) dat de doelgroep van de EVP bepaald 
moet worden. Concreet houdt dit in dat de organisatie op zoek gaat naar wie ze willen 
bereiken. Daarbij is het een goed idee om eerst te vertrekken vanuit een algemeen EVP en 
dan per doelgroep te gaan specifiëren welke elementen er voor hen belangrijk kunnen zijn. 

Barrow en Mosley (2011) delen de mening dat een EVP afgestemd moet worden op het 
doelpubliek. Om deze nuanceringen in de EVP te brengen, kan de onderneming zich baseren 
op de positie die de werknemer kan bekleden en het departement waarin de persoon mogelijk 
tewerkgesteld kan worden. (Personio, z.j.)

Verder is het belangrijk om de zes elementen uit 5.3.1 te integreren in de EVP. De organisatie 
moet zichzelf de vraag stellen: “What arguments do we have that could really convince a 
potential applicant to apply for a job with us?” (Personio, z.j.). Het antwoord op deze vraag 
zorgt ervoor dat de unieke elementen van de organisatie duidelijk worden en deze vervolgens 
deel kunnen uitmaken van de employer value proposition. Ook hierbij wordt het belang van 
een divers team duidelijk, verschillende personen kunnen namelijk andere elementen 
aanhalen. (Personio, z.j.) 

Daarnaast is het ook interessant om de zwaktes van de concurrentie te vermelden in de EVP. 
Dit door aan te tonen dat het bij jou anders is en je anders bent dan de concullega’s. (Personio, 
z.j.)

Eenmaal al deze elementen gegroepeerd zijn, is het tijd om de EVP te formuleren. Hierbij is 
het waardevol om weg te blijven van de klassieke uitspraken. Hoe specifieker en unieker het 
geformuleerd is, hoe meer de sollicitanten aangetrokken zullen worden. Zaken zoals veel 
carrièremogelijkheden en uitgebreide taken, mogen dus niet de kern vormen van de EVP. 
(Personio, z.j.)

Zoals reeds aangehaald, is ook het belang van authenticiteit noodzakelijk bij de EVP. Indien 
de EVP niet authentiek is, wordt dit doorgetrokken in het employer brand en zal dit niet 
waarheidsgetrouw zijn. (Personio, z.j.) 

5.3.4 Cases : onderscheidende EVP-campagnes
Case : Apple

De “Think-different” campagne van Apple is een sterk voorbeeld van een krachtig EVP. In de 
jaren 90 lanceerde Apple de “Think-different” waarbij ze aandacht schonken aan 
buitenbeentjes. Dit werd een bekende campagne met niet alleen een focus op marketing. De 
campagne toonde ook aan dat het anders denken een herkenbare waarde was voor de huidige 
werknemers. Ook potentiële werknemers herkenden dit gevoel en voelden zich trots om een 
“IT-nerd” te zijn. (Knippers, 2016) 

De “Think-different” campagne wordt niet meer gebruikt, maar Apple is nog steeds sterk in de 
uitbouw van hun EVP. Ze analyseren regelmatig hun EVP om na te gaan hoe een ideale 
werkomgeving eruitziet voor de huidige werknemers en ook voor potentiële werknemers. Zo 
kennen ze extra voordelen zoals verlengd zwangerschapsverlof toe. (Knippers, 2016) 

Case: L’Oréal
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Ook L’Oréal is actief bezig met het opstellen van een sterk EVP. Hun doel was om high-
potential kandidaten aan te trekken. Dit deden ze volgens de toenmalige employer branding 
directeur bij L’Oréal Jaquet door de werknemers getuigenissen te laten inspreken over hoe het 
is om voor L’Oréal te werken. Ze wouden dit zo authentiek mogelijk houden door de echte 
woorden van de werknemers te gebruiken en dit visueel te communiceren. De authenticiteit 
behaalden ze door een audit te doen die zowel intern als extern bekeek hoe de organisatie 
gezien werd. Door deze twee samen te brengen, werd dit een waarheidsgetrouwe EVP. 
(ThinkHuman, 2021)

De bedoeling van hun EVP omschrijft Jacquet tijdens een interview met een werknemer van 
ThinkHuman (2021). Jacquet stelt dat hun employer brand draait over wie ze zijn en waarom 
kandidaten zouden moeten kiezen voor L’Oréal. Jacquet omschrijft tijdens het interview 
werken bij L’Oréal als een spannende ervaring, een inspirerende onderneming en een school 
van excellentie. Dit zijn de waarden die ook in de EVP-campagne gebruikt werden om te tonen 
wie ze zijn en waar ze voor staan. Ondertussen werd hun EVP nog verder ontwikkeld en 
uitgebreid. 

Zoals blijkt uit bovenstaande voorbeelden is het enerzijds niet alleen belangrijk om een goed 
EVP op te stellen, maar is anderzijds ook de communicatie naar buiten toe een essentieel 
onderdeel van een sterk werkgeversmerk. Het belang van communicatie bij employer branding 
wordt in het volgend hoofdstuk uitvoerig besproken.

5.4 Hoe het employer brand communiceren?
De onderzoeken van Seynaeve (2020) en Robert Half (2020) tonen het belang van een EVP 
aan binnen employer branding. Naast het opstellen van een EVP, is een correcte 
communicatie zowel intern als extern ook noodzakelijk.

Vercouteren (2018) geeft weer dat employer branding veel meer is dan enkel communiceren 
over de onderneming, het gaat vooral over het echt zijn. Een potentiële werknemer is niks met 
loze woorden. Ook van der Loo (2021) benadrukt hoe belangrijk het is dat hetgeen dat intern 
gecommuniceerd wordt, overeenkomt met wat extern gecommuniceerd wordt.

Voordat er begonnen wordt met externe communicatie, is het belangrijk dat de interne 
communicatie goed zit. Zwemmer (2018) voegt aan het idee van interne en externe 
communicatie toe hoe belangrijk een helikopterview is bij employer branding. De werkgever 
moet volgens Zwemmer (2018) als een externe persoon naar zichzelf kijken en nadenken over 
hoe alles intern en extern geïmplementeerd kan worden. De organisatie moet authentiek 
overkomen ten opzichte van haar doelpubliek en net daarom kan ze extern niet communiceren 
wat intern niet leeft. 

Uit onderzoek van Great Place To Work (2018) blijkt hetzelfde, maar wordt ook nog 
toegevoegd dat de interne communicatie voor de externe communicatie moet komen. Veel 
organisaties focussen zich bij hun werkgeversmerk op het naar buiten brengen van wie ze zijn, 
waar ze voor staan en wat ze doen. Echter is het bij employer branding, zoals reeds vermeld, 
belangrijk om vooral een goede werkgever te zijn. Het extern communiceren en employer 
branding zijn geen doel op zich, maar een manier om het imago naar buiten te brengen.

5.4.1 Extern winnen is intern beginnen 
Interne communicatie is volgens van der Loo (2021) essentieel om het employer brand te 
versterken. Hiermee wordt bedoeld dat het noodzakelijk is om de bedrijfscultuur in kaart te 
brengen en duidelijk de waarden te schetsen naar de medewerkers toe. 

Deze interne communicatie is van groot belang omdat de organisatie altijd, zonder dat ze het 
soms zelf weet, voor iets staat en bepaalde waarden uitdraagt. Er zijn zaken die leven op de 



22

werkvloer dus is het interessant om deze elementen te bundelen en zo de bedrijfscultuur 
duidelijk te schetsen. (van der Loo, 2021) 

Onderzoek van Great Place To Work (2018) toont aan dat goede werkgevers vaak een 
duidelijk beeld hebben van wie ze zijn en waar ze voor staan. Dit werkgeversmerk wordt dan 
in de volledige organisatie begrepen en gedragen. 

Daarenboven kunnen de waarden die de onderneming extern wil uitstralen naar nieuwe 
medewerkers, onderzocht worden aan de hand van een intern onderzoek. Op die manier wordt 
er nagedacht over hoe de onderneming zich wil profileren. Dit gaat onder andere over hoe de 
onderneming gezien wordt zoals innovatief, best betalend in de markt, enzovoort. Als 
onderneming zijn hier tal van mogelijkheden, maar het is essentieel om hier goed over na te 
denken, aangezien dit de basis vormt. (Vercouteren, 2018) 

Zoals blijkt uit het onderzoek van Great Place To Work (2018) en de vaststellingen van 
Zwemmer (2018) moet er na de interne communicatie duidelijk extern gecommuniceerd 
worden waarvoor de onderneming staat. De informatie uit het intern onderzoek vormt hiervoor 
ook de basis. Vercouteren (2018) voegt hieraan toe dat het belangrijk is om stil te staan bij het 
doel van de communicatie. Door te vertrekken vanuit het doel, kan het juiste 
communicatiekanaal bepaald worden. 

In onderstaand onderdeel worden de communicatiekanalen verder besproken. 

5.4.2 Communicatiekanalen
Interne communicatiekanalen

Mooij en Veldhuis (z.j.) reiken verschillende hulpmiddelen aan om intern te communiceren. Bij 
deze communicatiekanalen is het belangrijk om steeds na te denken over welke boodschap 
de organisatie wil overbrengen. Het is niet eenvoudig om op een eenduidige manier alle 
werknemers te bereiken. Om de juiste boodschap over te brengen aan de juiste doelgroep, 
moet er stilgestaan worden bij de verschillende communicatiekanalen. 

1. Mondelinge communicatie

Dit is een vorm van communicatie dat binnen ondernemingen frequent gebruikt wordt. Er 
zijn heel wat informele contacten waarbij er met collega’s gesproken wordt, maar er is ook 
een formele vorm van mondelinge communicatie zoals het geven van presentaties of 
deelnemen aan meetings. Ook telefonische communicatie valt hieronder te zien. (Mooij en 
Veldhuis, z.j.)

2. Intranet

Het intranet is een platform dat intern in een onderneming gebruikt wordt. Het grote 
voordeel hierbij is dat er tweezijdige communicatie is en dat iedereen een bijdrage kan 
leveren aan het platform. Het intranet kan voor veel nuttige informatie zorgen en vormt een 
verzamelpunt van informatie. (Verbeeck, 2020) 

Daarnaast kan het intranet ook helpen bij het verspreiden van de missie, visie, ethische 
kwesties en de bedrijfscultuur. Het is het ideale platform om het werkgeversmerk te 
communiceren binnen de organisatie en de betrokkenheid van werknemers te verhogen. 
(Verbeeck, 2020)

3. E-mail

Het gebruik van e-mail is een schriftelijk communicatiekanaal dat zorgt voor het 
verspreiden van informatie. E-mails worden volgens Verbeeck (2020) vaak als nadeliger 
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gezien dan het intranet. Van der Schriek (2019) voegt hieraan toe dat werknemers vaak te 
veel e-mails ontvangen en hierdoor twee tot vier uur per dag bezig zijn met e-mails te 
lezen. Van der Schriek (2019) raadt dan ook aan om het gebruik van interne e-mails zo 
veel mogelijk af te schaffen of te vermijden waar mogelijk. 

4. Narrowcasting

Narrowcasting is een methode om interne boodschappen in grote organisaties te 
verspreiden. Door meldingen te laten verschijnen op de beeldschermen van de 
werknemers, kan er op een eenvoudige manier gecommuniceerd worden. Zo krijgen ze 
steeds een melding van belangrijke of noodzakelijke informatie. (Mooij en Veldhuis, z.j.)

Externe communicatiekanalen

Vercouteren (2018) omschrijft enkele kanalen die essentieel zijn bij het verspreiden van het 
werkgeversmerk. Hierbij wordt ook de nadruk gelegd op het belang van wie de doelgroep is 
en via welk kanaal ze hun boodschap het best kunnen verspreiden om dat doelpubliek te 
bereiken. 

1. Mond-tot-mondreclame

Mond-tot-mondreclame, beter gekend als word-of-mouth reclame (WOM), wordt door 
Van Hoye et al. (2014) in een rekruteringscontext omschreven als een interpersoonlijke 
vorm van communicatie over een onderneming of specifieke functie. Deze informatie 
wordt niet beheerst door de organisatie en kan hierdoor zowel een positieve als een 
negatieve vorm aannemen. Externe personen kunnen als gevolg ook met beide 
vormen van WOM in contact komen.

2. Getuigenissen

Een sterke getuigenis of werknemerservaring geeft de sollicitant een duidelijker beeld 
over de onderneming en kan de sollicitant overtuigen om voor de onderneming te 
kiezen. Ook het omgekeerde kan gebeuren, de sollicitant kan heel specifiek niet kiezen 
voor een onderneming omdat hij een negatieve getuigenis gehoord of gelezen heeft. 
(Brandman, 2017) 

3. Een eigen website

De meeste ondernemingen beschikken over een eigen website. Uit onderzoek van 
Worktalia (z.j.) blijkt dat het belangrijk is om op de eigen website een pagina te voorzien 
om vacatures op te plaatsen. Op die manier komen potentiële werknemers onmiddellijk 
in contact met de openstaande vacatures van de onderneming en kunnen ze 
solliciteren via de website. 

4. Externe vacaturesites

Janssens (2019) stelt dat het een goed idee is om vacatures te verspreiden op externe 
sites. Hierdoor heeft de onderneming een groot bereik en kunnen zelf specifieke 
doelgroepen bereikt worden op gespecialiseerde vacaturesites. 

5. Sociale media en advertenties

Sociale mediacampagnes plaatsen heeft meerdere voordelen. De onderneming kan 
eenvoudig zijn doelgroep kiezen en bereiken. Deze campagnes kunnen enerzijds 
gebruikt worden om advertenties te plaatsen of om een event van de onderneming aan 
te kondigen. (Worktalia, z.j.) Aan deze vormen van advertenties voegt Sinnesael (z.j.) 
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ook nog het belang van Google Ads en Google Banners toe. Deze verhogen 
opmerkelijk de zichtbaarheid van de onderneming. 

Om employer of choice te worden, kan het voordelig zijn om in te zetten op LinkedIn. 
Dit sociale media platform is gericht op de professionele wereld waardoor 
werkzoekenden bereikt kunnen worden. LinkedIn is dan ook een kanaal dat vaak 
gebruikt wordt bij rekrutering. Het is een manier om de bedrijfscultuur op een 
toegankelijke wijze te verspreiden. (Hogervorst - de Jong, 2019)

6. Open bedrijvendagen

Voka (z.j.) concludeert uit onderzoek dat open bedrijvendagen essentieel zijn bij het 
uitdragen van een employer brand. Een open bedrijvendag zorgt ervoor dat mensen, 
net zoals bij LinkedIn, op een laagdrempelige manier bereikt worden. Bezoekers 
komen in contact met de onderneming en kunnen kennismaken met de cultuur. Ook 
latent werkzoekenden kunnen zo bereikt worden. Het is een uniek evenement om de 
organisatie kenbaar te maken en een interesse te laten ontwikkelen bij de bezoekers 
of mogelijk latent werkzoekenden.

7. Campusrecruitment

De Graef en Mikx-Eikelenboom (2020) stellen dat dit een belangrijke manier is om 
jongeren en net afgestudeerden te bereiken. Het doel van campusrecruitment is het 
aanwerven van jonge mensen of net afgestudeerden. Dit kan door startersfuncties of 
stageplaatsen aan te bieden.

Argawal (2014) onderzocht tijdens onderzoek het belang voor campusrecruitment. Het 
onderzoek wil aantonen dat het voor bedrijven ook belangrijk is om een on-campus 
recruiting plan te hebben. Studenten krijgen op die manier onmiddellijk contact met 
organisaties en hun bedrijfscultuur. Deze studenten kunnen in een verder stadium hun 
ervaringen doorvertellen aan hun vrienden via sociale media of aan de hand van mond-
tot-mondreclame.

8. Jobbeurzen

Jobbeurzen zijn een goede manier om op een heel specifieke manier het doelpubliek 
van de organisatie te bereiken. Het is daarnaast ook een geschikt kanaal om jongeren 
aan te trekken en mogelijks aan te werven. (Janssens, 2019)

9. Video’s

Het belang van video’s is volgens Videocrew (z.j.) niet meer weg te denken. Een 
bedrijfsvideo stelt de bezoeker van de website in staat om in een aantal seconden te 
zien waar de onderneming voor staat. Ook potentiële werknemers kunnen zo meer te 
weten komen over de organisatie en kunnen kijken naar het verhaal achter de mensen 
die in de organisatie werken.

Hogervorst - de Jong (2019) omschrijft een tweede vorm van video waarbij werknemers 
aan het woord komen. Hierbij komen echte werknemers in het beeld van de video, zo 
wordt er een authentieke weergave gegeven en krijgt de onderneming een gezicht. 
Deze werknemers kunnen als gevolg ook gezien worden als echte brand 
ambassadors. Hierbij is het belang van diverse groepen werknemers noodzakelijk. Dit 
op het gebied van functie, persoonlijkheid, enzovoort. 

Deze vormen van video, alsook klassiekere vormen, kunnen vervolgens verspreid 
worden via kanalen zoals YouTube en Vimeo. (Sinnesael, z.j.)
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5.4.3 Employer branding: een samenwerking tussen HR, marketing en communicatie
Uit voorgaande hoofdstukken werd het belang van communicatie en een goed employer brand 
reeds duidelijk gemaakt. Hierbij blijkt uit onderzoek van Randstad (2020) dat het belangrijk is 
dat er zowel intern als extern eenduidig gecommuniceerd wordt, waardoor een goed team en 
een verdeling van de verantwoordelijkheden van belang zijn. Samdahl (2019) deelt dezelfde 
mening en stelt dat een partnerschap tussen marketing, communicatie en Human Resources 
(HR) essentieel is om het employer brand naar een hoger level te brengen. 

Een employer brand oprichten is geen kort project. Het is een voortdurend evoluerend proces 
waarbij een goede rolverdeling uitermate belangrijk is. Werken rond employer branding wordt 
door 36% van de bedrijven door de HR-afdeling uitgevoerd. Dit kan ook evident lijken doordat 
employer branding gaat over het aantrekken van nieuwe werknemers, het behouden van 
werknemers, het oplossen van rekruteringsuitdagingen, enzovoort. Echter is het belang van 
het marketing- en communicatiedepartement ook niet te onderschatten. (Randstad, 2020)

Hieraan voegt Samdahl (2019) toe dat in tijden van de war of talent deze samenwerking nog 
essentiëler is geworden dan daarvoor. Het is volgens hem noodzakelijk dat deze 
communicatie en samenwerking consistent blijft om zo blijvend de juiste talenten aan te 
trekken.

Een marketing- en communicatiedepartement houdt zich namelijk bezig met het zoeken van 
potentiële klanten om ze zo aan te moedigen het product te kopen, maar ook met de interne 
en externe communicatie daarvan. De personeelsafdeling houdt zich dan weer bezig met het 
zoeken naar potentiële werknemers om ze aan te moedigen om te solliciteren. Marketing en 
HR zijn als gevolg nauw verbonden, hierdoor is een goede samenwerking van belang om het 
werkgeversmerk naar buiten te brengen. (Randstad, 2020)

Vervolgens is er, om de samenwerking te optimaliseren, een verantwoordelijke nodig om de 
organisatie van de employer branding in goede banen te leiden. Deze persoon kan dan zowel 
het HR-departement als het communicatie- en marketingdepartement samenbrengen. Hierbij 
moet er vervolgens een werkgroep samengesteld worden waarin ook beide departementen 
voldoende vertegenwoordigd worden. (Randstad, 2020)

Het HR-departement is meestal op de hoogte van de EVP van de onderneming. Zij weten 
doorgaans wat er op de werkvloer gebeurt, waar de werknemers belang aan hechten, wat de 
werknemers verwachten van de organisatie, enzovoort. Deze informatie moet dan ook correct 
extern gecommuniceerd worden. Bij deze communicatie komt dan het marketing- en 
communicatiedepartement te pas. Zij hebben voldoende kennis over storytelling, 
contentmarketing, advertenties plaatsen, enzovoort. Door deze kennis samen te brengen, kan 
de potentiële kandidaat mogelijk op een goede manier bereikt worden. (Randstad, 2020) 

Verder is volgens Randstad (2020) hier de link tussen de normale brand en het employer brand 
van belang. De communicatie van deze twee moet overeenkomen om te vermijden dat er 
onduidelijke percepties ontstaan van de onderneming. Indien deze twee met elkaar 
overeenkomen, wordt ook de authenticiteit van de onderneming versterkt. 

Amelior (z.j.) gaat in deze samenwerking nog een stap verder en beschrijft zo het begrip HR-
marketing. De oorsprong van dit begrip gaat terug naar het belang van communicatie tijdens 
het werven van sollicitanten om zich zo als onderneming te kunnen onderscheiden van de 
concurrentie.

HR-marketing houdt in dat er marketingstrategieën worden toegepast op het aantrekken van 
huidige en toekomstige werknemers, maar ook van klanten. Op die manier wordt de harmonie 
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van het normale brand en employer brand nog meer verstevigd. Het volledige bedrijfsimago 
wordt als gevolg door HR-marketing versterkt. (Amelior, z.j.)

Ten slotte kunnen we stellen dat een goede samenwerking tussen HR en marketing onmisbaar 
is om een goed employer brand op te stellen. Eenduidige communicatie is essentieel om 
enerzijds meer klanten en anderzijds meer sollicitanten aan te trekken. 

Om deze sollicitanten te kunnen aantrekken blijkt niet alleen goede communicatie, maar ook 
een goed rekruteringsbeleid van belang. Op dit beleid wordt er in het volgend hoofdstuk dieper 
ingegaan.

6 Rekruteringsbeleid 
De werknemers zijn voor de overleving en de competitiviteit van een onderneming cruciaal. 
Volgens de Séjournet de Rameignies (2016) moet een onderneming een goed 
rekruteringsbeleid hebben zodat het haar menselijk kapitaal kan behouden. Op die manier 
kunnen ze getalenteerde kandidaten aantrekken en motiveren om bij hen te solliciteren. 

Verder toont de Séjournet de Rameignies (2016) aan dat het bekendmaken van een helder, 
optimistisch en uniek imago voor en tijdens de rekrutering ervoor kan zorgen dat een 
organisatie zich differentieert van de concurrentie en meer gemotiveerde sollicitanten kan 
binnenhalen en behouden. Dit toont aan dat rekrutering een aanzienlijke bijdrage heeft aan de 
aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever. (de Séjournet de Rameignes, 2016)

6.1 Employer branding integreren in het rekruteringsproces 
Het overtuigen van de juiste profielen tijdens het rekruteringsproces is een belangrijk 
onderdeel van employer branding. Hierbij moet een onderneming de vraag stellen: “Hoe kan 
een employer brand ertoe bijdragen dat kandidaten een voorkeur ontwikkelen voor uw 
organisatie?” (Verbeeck, 2018)

Het eerste contact van kandidaten met de organisatie is bij het lezen van een vacature. 
Verbeeck (2018) geeft aan dat het merendeel van de ondernemingen de neiging hebben om 
enkel praktische zaken te vermelden van een job zoals loon, de inhoud van de functie, de 
ligging van de werkplaats, de werktijden, de groeimogelijkheden, enzovoort. Volgens Verbeeck 
(2018) zijn dit niet de zaken die ervoor kunnen zorgen dat de onderneming zich kan 
onderscheiden van de concurrentie. 

Er zijn vacatures die te veel gelijkenissen bevatten aangezien ze tot dezelfde functie of sector 
behoren. Dit zorgt ervoor dat kandidaten uiteindelijk hun keuze gaan maken op basis van hun 
gevoel. Door alleen focus te leggen op de algemene voordelen van een job, loopt een 
onderneming het risico dat ze niet als interessant worden beschouwd op de arbeidsmarkt. Dit 
is voornamelijk het geval indien andere ondernemingen betere voordelen aanbieden. 
(Verbeeck, 2018) 

Daarnaast vermeldt Verbeeck (2018) dat de jongere generatie vandaag de dag zoekt naar een 
doel in hun job en naar een werkomgeving waarin ze hun eigen persoonlijkheid kunnen 
ontwikkelen. Dit blijkt uit onderzoek van Argawal (2014) dat duidelijk aangeeft dat ongeveer 
80% van de millenials op zoek gaan naar een onderneming die aansluit bij hun eigen cultuur. 

Het onderzoek wijst erop dat jongeren de focus leggen op de cultuur en de 
carrièremogelijkheden dat een onderneming aanbiedt. Verbeeck (2018) voegt hieraan toe dat 
het belangrijk is voor ondernemingen om manieren te vinden om een deel van de 
organisatiecultuur te verwerken in de vacatures. Op die manier kan de jongere generatie die 
bedrijfscultuur beter inschatten. 
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De Séjournet de Rameignies (2020) deelt dezelfde mening en geeft aan dat de gezamenlijke 
missie van de organisatie, de stijl en het imago van het merk, de waarden die het hanteert, de 
hiërarchie en de werksfeer tussen collega’s onderling zaken zijn dat de onderneming best 
vermeldt om de juiste kandidaten aan te trekken en tegelijkertijd zich te differentiëren van de 
concurrentie. Het vermelden van deze elementen in een vacature is een deel van het 
zogenaamd psychologisch contract, dat aantoont wat de werkgever in ruil zal geven voor de 
prestaties en loyaliteit van de werknemer. 

Vervolgens stelt de Séjournet de Rameignies (2020) enkele concepten voor om het 
aantrekkingspotentieel van de organisatie te vergroten. Deze acties vinden plaats voor het 
rekruteringsproces, maar kunnen een grote invloed uitoefenen op de rekrutering. Dit omvat 
onder andere: 

1. Publiciteit

Hiermee wordt alle informatie over een bepaald product of dienst van een onderneming 
gecommuniceerd door media. Door publiciteit krijgt de organisatie meer aandacht van de 
media en krijgt ze als gevolg meer aantrekkingspotentieel als werkgever. Dit zal effect 
hebben op de algemene attitudes van de sollicitanten ten opzichte van de onderneming. 
(de Séjournet de Rameignies, 2016)

2. Sponsoring

Dit wordt gebruikt om het merkbewustzijn bij het publiek te verhogen. Ook dit verhoogt de 
algemene attitudes die sollicitanten hebben ten opzichte van de onderneming. (de 
Séjournet de Rameignies, 2016)

3. Mond-tot-mondreclame

Het belang van mond-tot-mondreclame als communicatiemiddel werd in hoofdstuk 5.4.2 
reeds besproken. Mond-tot-mondreclame is een aspect dat niet wordt beïnvloed door de 
organisatie, dit zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid verhoogt. Hoe meer dat een sollicitant 
mond-tot-mondreclame verneemt, hoe meer invloed het zal hebben op de sollicitant zijn 
attitudes ten opzichte van de onderneming, maar ook op de percepties van de 
jobkenmerken. Ondernemingen kunnen gebruik maken van brand ambassadors of 
werknemersgetuigenissen die het employer brand verspreiden en die de voordelen van 
werken bij de ondernemingen kunnen weergeven. (de Séjournet de Rameignies, 2016)

Hierbij voegt Vereecken (2015) toe dat de onderneming moet opletten met werknemers 
die de organisatie verlaten. Deze werknemers worden nog steeds gezien als ambassadeur 
van de onderneming. Ze moeten er dus voor zorgen dat wanneer werknemers de 
onderneming verlaten, zelfs als er sprake is van een conflict, dat het op een positieve 
manier wordt afgehandeld. De onderneming moet er zich van bewust zijn dat de 
voormalige werknemers nog steeds bepaalde zaken kunnen communiceren over de 
organisatie. Het kan voorkomen dat voormalige werknemers negatief praten over de 
onderneming. 

4. Advertenties

Dit zijn betaalde en ontworpen boodschappen die verspreid worden via verschillende 
mediakanalen. Rekruteringsadvertenties zoals brochures en personeelsadvertenties 
worden gebruikt door sollicitanten wanneer ze een beslissing willen nemen. Dit moet dus 
zo aantrekkelijk mogelijk worden vormgegeven zodat het de juiste sollicitanten aantrekt. 
(de Séjournet de Rameignies, 2016)
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5. On-campus recruiting

On-campus recruitment werd ook in hoofdstuk 5.4.2 reeds kort besproken. Voor deze 
manier van rekruteren moet de onderneming rekening houden met drie verschillende 
zaken. Ten eerste moet de onderneming zijn beste ambassadors inzetten om de studenten 
te informeren en overtuigen. Vervolgens moet de organisatie online actief zijn, aangezien 
studenten vandaag de dag vooral online opzoek gaan naar werk. De onderneming moet 
dus investeren in advertenties op sociale media. Het laatste aspect waar ze aandacht aan 
moeten besteden, is ervoor zorgen dat het hele proces gemakkelijk verloopt. Studenten 
zijn niet geïnteresseerd in ingewikkelde processen die veel tijd in beslag nemen. (Argawal, 
2014)

6.2 De perceptie van employer branding bij sollicitanten
Naast het integreren van employer branding in het rekruteringsproces, is het ook van belang 
om na te gaan hoe de sollicitant het employer brand van een onderneming ervaart. In dit 
hoofdstuk bespreken we de fases van de candidate experience en de invloed ervan op het 
employer brand. 

6.2.1 De fases van de candidate experience 
D’ hondt (2019) omschrijft de candidate experience als de totale ervaring die een sollicitant 
heeft tijdens alle contactmomenten met de organisatie. Van de Nes (2018) voegt hieraan toe 
dat de aandacht gevestigd wordt op alle mensen op de arbeidsmarkt die nog niet tot de 
organisatie behoren, maar er wel interesse in hebben. 

Deze kandidaatbeleving wordt opgedeeld in vier fases. (D’ hondt, 2019) De eerste fase, 
genaamd de pré-sollicitatie fase, is het moment dat de kandidaat voor het eerst in aanraking 
komt met de organisatie. Dit kan zowel online via een rekruteringscampagne, als offline via 
getuigenissen van vrienden of een jobbeurs. (Personio, z.j.) Op die manier krijgt de kandidaat 
een beeld van de bedrijfscultuur. Daarnaast kan de kandidaat ook geïnteresseerd zijn in de 
employee experience, dit is hoe de huidige werknemers het ervaren om voor deze organisatie 
te werken. In deze eerste fase kan er al een eerste connectie ontstaan met het merk of de 
organisatie. (D’ hondt, 2019)

Het sollicitatieproces is de tweede fase. Hierbij wordt duidelijk welke stappen de kandidaat 
moet ondernemen. D’hondt (2019) benadrukt dat kandidaten steeds eenvoudiger en sneller 
willen solliciteren. Tijdens het sollicitatieproces zijn kandidaten op zoek naar die beleving, ze 
willen gematcht worden met een brand die volledig bij hun eigen persoonlijkheid past. 

Vervolgens vindt tijdens de derde fase de screening en het sollicitatiegesprek plaats. Duidelijke 
communicatie is hier van groot belang aangezien sollicitanten aandacht hechten aan het 
krijgen van feedback tijdens het sollicitatiegesprek, maar ook als ze niet weerhouden zijn. (D’ 
hondt, 2019) Ook Oonk (2013) bevestigt dat het belangrijk is om de kandidaatbeleving 
persoonlijk te maken. Hiervoor zijn geen grote investeringen nodig, maar is persoonlijke 
aandacht voor de sollicitant essentieel. 23% van de sollicitanten ontvangt geen reactie na het 
sollicitatiegesprek. Een onderneming zorgt er dus best voor dat kandidaten feedback krijgen 
en ze de mogelijkheid krijgen om contact op te nemen na een afwijzing. 

Uit onderzoek van Karrierebibel (z.j.) blijkt dat het wachten op feedback of helemaal geen 
antwoord meer ontvangen, de meest stressvolle momenten zijn voor sollicitanten. Vervolgens 
blijkt ook dat 81% van de sollicitanten vertelt over de positieve ervaring die ze met de 
organisatie gehad hebben. (Personio, z.j.)

In de laatste fase, de onboarding, willen sollicitanten geen valse beloftes horen. De organisatie 
moet zich op eenzelfde manier gedragen als tijdens het selectieproces, anders zal de nieuwe 

Figuur 2: Fases van de candidate experience



29

medewerker snel doorhebben dat het creëren van een goede bedrijfscultuur slechts een 
rekruteringsmiddel was en deze niet overeenkomt met de realiteit. (Personio, 2020) 

6.2.2 De invloed van candidate experience op het employer brand 
Uit onderzoek van Oonk (2013) blijkt dat er een verband bestaat tussen de sollicitatiebeleving 
en het beeld over de werkgever. Hoe beter de sollicitatie-ervaring, hoe groter de kans dat 
sollicitanten de werkgever zullen aanraden aan kennissen. Dit effect zorgt ervoor dat het 
employer brand een boost krijgt. 

Waasdorp (2018) beschrijft dat de word-of-mouth bepaald wordt door de candidate 
experience, met andere woorden hoeveel keer wordt er over de organisatie gesproken op 
gelegenheden buiten het werk. De candidate experience is een succes op korte termijn met 
een onmiddellijk effect op de instroom van de organisatie. Hierbij kunnen kleine aanpassingen 
in het selectieproces het verschil maken. Daarnaast hoeft de candidate experience niet in de 
volledige organisatie te worden geïntegreerd maar focust het enkel op potentiële kandidaten. 

Na het contact met de organisatie kunnen potentiële kandidaten een positieve of negatieve 
ervaring hebben waardoor dit het imago van de onderneming kan beïnvloeden. (The 
Recruiters, 2020) Vervolgens benadrukt Smulders (2018) dat potentiële kandidaten zullen 
fungeren als ambassadeurs van de organisatie. Deze ambassadeurs kunnen het employer 
brand ook negatief gaan beïnvloeden na een slechte ervaring met de organisatie. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn wanneer ze geen reactie krijgen op hun e-mail in verband met de sollicitatie. 

6.2.3 Recruitment marketing 
Naast traditionele rekruteringstechnieken worden er tijdens het rekruteringsproces ook 
marketingtechnieken ingezet om de beste kandidaten aan te trekken. Bij recruitment marketing 
is de eigen bedrijfscultuur de basis van de strategie. (Boerman, 2019) De onderneming wil het 
employer brand promoten bij potentiële kandidaten. Dit kan op verschillende manieren gedaan 
worden. (Wonder, 2019)

Een voorbeeld van recruitment marketing is het naar buiten brengen van het verhaal van je 
onderneming specifiek gericht op sociale media. Dit kan je doen door interviews met 
medewerkers, blogs of foto’s vanop de werkvloer online te plaatsen, enzovoort. Op die manier 
is de kans groter dat werkzoekenden met de onderneming in contact komen. (Brijan, 2020)

Vervolgens blijkt uit cijfers van We the talent (2019) dat 59% van de ondernemingen investeert 
in employer branding en meedoet aan recruitment marketing. Door in hun employer brand te 
investeren en marketingtechnieken te gebruiken, zullen werkgevers meer gekwalificeerde 
kandidaten aantrekken. (Robinson, 2019)

Robinson (2019) beschrijft drie stappen om als marketeer nieuwe medewerkers aan te 
trekken. De eerste stap naar recruitment marketing is het ontwikkelen van een marketing 
mindset. Het is van belang om met data overweg te kunnen en open te staan voor 
experimenten. 

Het verschil tussen recruitment marketing en HR-marketing, is het feit dat recruitment 
marketing nog meer focust op het promoten van vacatures en het naar buiten brengen van 
content waarmee kandidaten in aanraking komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn sociale 
media berichten, offline events of online campagnes. Terwijl HR-marketing meer te maken 
heeft met het implementeren van het employer brand en het definiëren van de strategie en 
positionering ervan.  (Slierendrecht, 2019)
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7 Middelen om een employer brand op te stellen
7.1 Middelen
7.1.1 Budgetten 
Wanneer de onderneming beslist om actief aan employer branding te werken, moet ze 
rekening houden met verschillende zaken zoals onder andere het beschikbare budget. 

Uit onderzoek van Worktalia (z.j.) blijkt dat als de onderneming wil investeren in employer 
branding, ze eerst moet nagaan wat deze branding voor de organisatie betekent en welke 
acties ze kan nemen. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de duur van de acties. 
Er zijn ondernemingen die employer branding gebruiken als campagne om op korte termijn 
naambekendheid te krijgen, maar er zijn ook ondernemingen die dit op lange termijn doen. 
Daarnaast geeft het onderzoek van Worktalia (z.j.) aan dat deze informatie essentieel is 
aangezien beide acties een ander budget en benadering vragen. 

Monsterboard (z.j.) stelt hierbij dat als de onderneming besluit om aan employer branding te 
doen op lange termijn, ze moet beginnen met een nulmeting en een intern onderzoek. Deze 
twee elementen kunnen voor grote kosten zorgen, maar nadien kan de onderneming 
kostenbesparende initiatieven nemen. Zo kan de onderneming werken aan hun site, de 
vacatureteksten, de interne tevredenheid en het gedrag van de werknemers. Het belangrijkste 
dat Monsterboard (z.j.) aantoont, is dat de onderneming zich bewust moet worden van de 
kleine dingen die veel invloed hebben om vervolgens hier energie in te steken. 

Daarenboven is het volgens het onderzoek van Worktalia (z.j.) niet eenvoudig om een exact 
budget te bepalen voor employer branding, aangezien iedere onderneming verschillende 
campagnes opstelt. ThinkTommorow (z.j.) voegt hieraan toe dat het moeilijk is om een 
standaardprijs te plakken op employer branding. De kostprijs is afhankelijk van de visie en 
input van de onderneming.

Verder heeft niet iedere onderneming hetzelfde budget beschikbaar. Uit onderzoek van 
Worktalia (z.j.) blijkt dat zelfs als de onderneming een kleiner budget heeft, ze toch een 
employer brand kan opstellen. Het onderzoek van Worktalia (z.j.) geeft enkele tips weer zodat 
iedere onderneming haar werkgeversmerk kan uitbouwen. 

1. Maak de onderneming bekend in de omgeving

Dit is een actie die ondernemingen kunnen nemen zonder grote investeringen te moeten 
doen. De bedoeling is dat ondernemingen op zoek gaan naar mensen in hun directe 
omgeving die ze op termijn kunnen aanwerven als werknemer. De onderneming kan om 
naambekendheid te creëren scholen contacteren om stagiairs en jobstudenten aan te 
trekken. Daarnaast kan het ook een meerwaarde zijn om lokale evenementen te sponsoren.

2. Stel sociale mediacampagnes op

Om goede sociale mediacampagnes op te stellen, moeten organisaties meerdere aspecten 
van zichzelf tonen. Khalil (z.j) geeft aan hoe een onderneming het best gebruik kan maken 
van sociale media. 

Ondernemingen kunnen getuigenissen van de werknemers online plaatsen waarin ze een 
positieve beoordeling geven over de onderneming. Ten tweede kunnen werknemers het 
verloop van hun dag op het kantoor posten. Op die manier krijgt de bezoeker een soort 
achter de schermen van de onderneming te zien. Tot slot kan een organisatie ook een foto 
van de werkplaats posten, zodat mensen gemotiveerd worden om voor die organisatie te 
kiezen. (Khalil, z.j.)
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Vervolgens geeft Khalil (z.j.) aan dat de onderneming bepaalde voordelen voor de 
werknemers voorziet. Kahlil (z.j.) geeft hierbij het voorbeeld van de organisatie Black Rifle 
Coffee. Zij hebben een afbeelding gepost op LinkedIn van de werknemers die genieten van 
een gratis kopje koffie terwijl ze een opleiding kregen. Hierbij werden ook de trainingen en 
ontwikkelingsmogelijkheden die de organisatie aanbieden gepromoot. 

Deze campagnes kunnen gepromoot worden op de sociale media van de onderneming. 
Promoten op Facebook of LinkedIn hoeft helemaal niet duur te zijn. Ten eerste kan de 
organisatie haar campagnes gratis promoten voor haar eigen netwerk, bestaande uit de 
mensen die de organisatie volgen. Indien de organisatie meer mensen wil bereiken die zich 
buiten het eigen netwerk bevinden, dan moet de organisatie investeren. (Naturaltalent, 
2020)

Ten tweede kan de organisatie haar post promoten op sociale media. Op LinkedIn werkt dit 
volgens twee modellen, het CPC-model waarbij je betaalt per klik en het CPM-model 
waarbij je betaalt per 1000 weergaven. De organisatie kan zelf beslissen welk model ze 
verkiest. Daarnaast beslist de organisatie ook hoeveel ze wil investeren. (Naturaltalent, 
2020) 

Daarnaast kan er ook geadverteerd worden op Facebook. Hierbij kan een ander deel van 
de doelgroep bereikt worden dat niet actief is op LinkedIn. (Stam, 2018) Vervolgens voegt 
Facebook for Business (2021) hieraan toe dat de organisatie zelf kan kiezen hoeveel ze 
investeert per week. Er zijn dus geen vaste bedragen verbonden aan het adverteren op 
sociale media. 

3. Doe beroep op een externe employer branding expert

Een externe expert inhuren om het employer brand op te bouwen, hoeft niet duur te zijn. 
Deze expert kan er namelijk voor zorgen dat de onderneming dure fouten vermijdt. Het 
onderzoek van Worktalia (z.j.) geeft aan dat als een onderneming gebruik maakt van een 
externe partner, ze in het begin van de samenwerking een budget moeten bepalen. Op die 
manier weet de externe consulent ook wat de mogelijkheden zijn voor de onderneming. 

7.1.2 Hoe een employer brand opstellen? 
Als we het hebben over employer branding dan denken mensen vaak aan dure campagnes, 
maar dit hoeft niet altijd waar te zijn. Uit onderzoek van Monsterboard (z.j.) blijkt dat de juiste 
inspanningen belangrijker zijn dan het budget. Het onderzoek geeft tien stappen weer die 
nodig zijn bij het opstellen van het werkgeversmerk.

1. Betrek de volledige organisatie

Een onderneming moet alle lagen van de onderneming betrekken. Het is vanzelfsprekend 
dat een departement of afdeling verantwoordelijk is voor het employer branding, maar de 
andere delen in de onderneming moeten hier ook van op de hoogte zijn. (Monsterboard, 
z.j.) Roeland (2009) geeft aan dat dit ook wel interne marketing wordt genoemd. De 
waarden, normen en verwachtingen die zijn ontstaan met het employer brand moeten een 
deel van de organisatiecultuur worden. Daarnaast wordt dit ook internal branding genoemd 
waarbij een werkomgeving wordt gecreëerd waar mensen zich kunnen identificeren met 
de waarden en normen van de organisatie.

2. Bepaal de bedrijfsidentiteit

Voordat de onderneming iets wil uitstralen naar de markt, moet de onderneming weten wie 
ze is en waar ze voor staat. De organisatie moet kunnen aantonen wat haar zo uniek 
maakt, wat de werknemers trots maakt en wat de redenen zijn om voor haar te werken. 
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Om dit te kunnen bepalen moet er volgens het onderzoek van Monsterboard (z.j.) een 
interne doorlichting gedaan worden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een 
kwantitatieve vragenlijst die verspreid wordt onder alle medewerkers. 

Haren (2020) geeft vijf elementen aan waarmee de onderneming rekening moet houden. 
Als eerste is het belangrijk dat de onderneming definieert naar welk doelgroep(en) ze zich 
zal richten. Van deze doelgroepen moet de organisatie ook weten hoe ze de onderneming 
beoordelen als werkgever. Vervolgens leert de organisatie de wensen en behoeften van 
deze doelgroepen kennen. Daarna moet de onderneming inzicht krijgen in de 
communicatiekanalen die de doelpublieken gebruiken bij het zoeken naar een werkgever. 
Ten slotte is het belangrijk om onderzoek te doen naar de positie van de onderneming ten 
opzichte van de concurrentie.

Roeland (2009) voegt hieraan toe dat employer branding in een organisatie onder andere 
wordt gebruikt om twee concrete doelen te bereiken. Enerzijds willen ondernemingen de 
juiste talenten aantrekken en anderzijds willen ondernemingen de productiviteit van de 
huidige werknemers positief beïnvloeden. Een werkgeversmerk beïnvloedt de identiteit en 
cultuur binnen een onderneming die als gevolg de loyaliteit ten opzichte van de werkgever 
mee bepaalt. 

3. Focus op een authentieke positionering

De onderneming wil als werkgever opvallen op de arbeidsmarkt. Het is dus verstandig dat 
de organisatie zich richt op één kenmerk waarmee ze zich als gevolg onderscheidt van de 
rest. Hierbij geeft het onderzoek van Monsterboard (z.j.) ook aan dat de organisatie best 
kijkt naar de directe concurrenten.

4. Kies een doelgroep en doelen

Het is belangrijk dat de onderneming duidelijk aantoont op welke doelgroep de 
onderneming zich richt. Dit moet dit zo scherp mogelijk afbakenend worden, zodat de 
communicatie naar deze doelgroep gerichter en makkelijker is. Daarnaast is het ook goed 
om de belangrijkste doelen van de employer branding duidelijk voorop te stellen. 
(Monsterboard, z.j.)

5. Evalueer de tevredenheid van de medewerkers

Employer branding is niet alleen nodig voor het aantrekken van nieuwe medewerkers, 
maar ook voor het behouden van de huidige medewerkers. Als de huidige medewerkers 
niet tevreden zijn, kan er ook geen positief beeld naar buiten gedragen worden. Hierdoor 
is een goede organisatiecultuur even belangrijk als externe communicatie. Een goed 
vertrekpunt om de tevredenheid na te gaan, is het jaarlijkse 
medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hieruit kan de onderneming te weten komen hoe 
de medewerkers oordelen over de sfeer, het management, de verloning, de carrièrekansen 
en andere aspecten die belangrijk zijn om voor een onderneming te kiezen. (Monsterboard, 
z.j.)

6. Bouw een recruitmentsite

Een eigen recruitmentsite is een essentieel onderdeel van de employer branding. Alle 
potentiële werknemers moeten daar al de vacatures kunnen terugvinden en ook een 
positief gevoel krijgen van de onderneming. (Monsterboard, z.j.)

7. Communiceer extern 
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Zoals eerder werd vermeld in hoofdstuk 4.2.1, is externe communicatie onmisbaar. Om de 
doelgroep van de onderneming te bereiken, zijn dure tv-campagnes niet nodig. Er zijn ook 
goedkopere alternatieven om dit te doen. Voorbeelden hiervan zijn: blogs, sociale media, 
nieuwsbrieven en externe vacaturesites. Nog een goedkope manier om direct de 
doelgroep te bereiken, is door te spreken op hogescholen of door een opendeurdag te 
organiseren. (Monsterboard, z.j.)

8. Vertel een authentiek verhaal

Als organisatie wil je zo aantrekkelijk mogelijk overkomen, maar hierbij moet er steeds 
eerlijk gecommuniceerd worden. De organisatie moet zich niet anders gaan voordoen 
want kandidaten zullen toch de waarheid te weten komen. (Monsterboard, z.j.)

9. Meet de resultaten

Na een tijd wil de organisatie weten of de inspanningen succesvol waren. Dit moet dus op 
regelmatige basis gemeten worden. Door de resultaten van het onderzoek kan er steeds 
nagegaan worden wat goed verloopt en wat de verbeterpunten zijn. (Monsterboard, z.j.) 

Haren (2020) voegt hieraan toe dat het belangrijk is dat de onderneming van in het begin 
targets opstelt. Dit zorgt ervoor dat de onderneming eenvoudig kan meten of hun 
inspanningen succesvol waren. In het hoofdstuk hieronder wordt er verder ingegaan op dit 
onderwerp. 

10. Kom beloftes na

Er kan steeds gebruik gemaakt worden van onderscheidende campagnes, maar als het 
niet overeenstemt met wat er in praktijk gebeurt, dan was dit een verloren inspanning. De 
onderneming moet niet alleen redenen geven waarom ze een goede werkgever zijn, maar 
ze moet dit ook uitstralen. (Monsterboard, z.j.)

7.1.3 Return On Investment: meten is weten
Uiteindelijk moeten alle geleverde inspanningen gemeten worden om te zien wat de employer 
branding aan voordelen heeft opgeleverd. 

Cromheecke (2016) schrijft dat het meten van de Return On Investment (ROI) niet eenvoudig 
is. Ten eerste is employer branding in het algemeen niet tastbaar en speelt het zich mentaal 
af. Daarnaast zijn er ook veel verschillende stakeholders bij het proces van employer branding 
betrokken. Bijvoorbeeld huidige werknemers, potentiële werknemers, media, enzovoort. 

Een manier om het employer brand te meten, is door te starten met een imago-audit. 
(Cromheecke, 2016) Op de website van HoGent (2017) kunnen ondernemingen een online 
enquête terugvinden om een interne imago-audit af te nemen. Via de vragenlijst kan de 
perceptie van de werkgever gemeten worden, waarbij het de bedoeling is dat de onderneming 
deze enquête laat invullen door haar werknemers. De vragen peilen onder andere naar 
naambekendheid, aantrekkelijkheid, waarden, normen, initiatieven, meningen, kenmerken, 
enzovoort. Onder andere ACV Defensie (2019) heeft zo een imago-audit uitgevoerd in 
samenwerking met HoGent. Zij voegen toe dat dit een opportuniteit is om de resultaten te 
vergelijken met de eerder bepaalde EVP. Uit de resultaten van de imago-audit heeft ACV 
Defensie enkele werk- en aandachtspunten opgesteld om op die manier hun employer brand 
te versterken naar de toekomst toe. 

Ook Partena Hulp in Huis zocht externe hulp bij hun employer brand. De Woordnatie (z.j.) 
kreeg als opdracht om voldoende geschikte huishoudhulpen te vinden voor de stijgende vraag 
van klanten. Het DNA van de onderneming werd ontdekt, de EVP werd opgesteld en ten slotte 
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werd er ook een campagne opgezet. Het resultaat van deze campagne was positief. Er waren 
meer dan 9000 sollicitaties in één jaar en 476 werknemers konden starten met hun job bij 
Partena. (De Woordnatie, z.j.) 

Een onderneming kan ook een campagne opstellen op basis van de resultaten uit de imago-
audit. Wanneer de campagne gelanceerd is, kan de organisatie na enige tijd opnieuw een 
imago-audit uitvoeren. (Cromheecke, 2016)

Door de eerste audit te vergelijken met de audit na de campagne, kan het verschil in imago 
bekeken worden. Het is hierbij wel belangrijk om rekening te houden met andere aspecten die 
invloed kunnen hebben op het imago van de onderneming en die niets te maken hebben met 
de gelanceerde campagne. Ten slotte is het ook van belang dat de campagne volledig past 
binnen het huidige imago dat intern aanwezig is. (Cromheecke, 2016)

Een employer brand kan volgens LinkedIn (z.j.) gemeten worden door een gespecialiseerde 
onderneming, maar een onderneming kan zelf ook enkele stappen ondernemen om haar 
employer brand te meten. Metingen door gespecialiseerde ondernemingen kunnen namelijk 
een dure investering zijn die een onderneming met een krap budget beter investeert in haar 
werkgeversmerk zelf. Aan de hand van twee verschillende succesindicatoren kan een 
onderneming de sterkte van haar employer brand beter inschatten. 

Ten eerste kan een onderneming kijken naar interne veranderingen. Uit onderzoek van 
LinkedIn (z.j.) blijkt dat een sterk werkgeversmerk kan zorgen voor een dalend 
personeelsverloop. Wanneer aanbiedingen vaker geaccepteerd worden en interne 
bevragingen bevestigen dat werknemers graag in de onderneming werken, kunnen dit ook 
signalen zijn van een groeiend employer brand. 

Ten tweede kan een onderneming ook online veranderingen meten. Het zou bijvoorbeeld 
kunnen dat video’s van huidige werknemers vaker worden bekeken of dat het aantal 
werknemers, die een bijdrage leveren naar de organisatie toe, gegroeid is. (LinkedIn, z.j.)

8 Besluit m.b.t. de desk research 
We kunnen besluiten dat employer branding een veelomvattend concept is dat niet mag 
ontbreken in een onderneming. Een werkgeversmerk bestaat uit verschillende onderdelen die 
stuk voor stuk onmisbaar zijn en al zeker in tijden waar een war of talent heerst. 

Ten eerste zijn ambassadeurs van de onderneming onmisbaar want hun bijdrage tot het 
employer brand kan groot zijn. Ze bieden tal van voordelen en kunnen helpen om nieuwe 
werknemers aan te trekken. 

Ten tweede is het uitbouwen van een uniek DNA ook belangrijk ten aanzien van het employer 
brand. Het hebben van een uniek karakter als onderneming kan enerzijds een strategisch 
voordeel zijn ten opzichte van de concurrentie en anderzijds geeft het ook naar de 
buitenwereld een idee van wie de onderneming is. Op die manier trekt de onderneming 
werknemers aan die echt bij de cultuur en het DNA passen. 

Vervolgens is ook het opstellen van een EVP een basiselement bij het uitbouwen van een 
employer brand. Deze employer value proposition is de essentie van het werkgeversmerk. 
Doordat de werkgever stilstaat bij de waarden die zij het belangrijkst vinden, kunnen potentiële 
werknemers op een authentieke manier een duidelijk beeld krijgen van de organisatie. Hierbij 
is echter wel de kanttekening nodig dat de EVP waarheidsgetrouw en realistisch moet zijn. 
Ondernemingen die zomaar een aantal waarden selecteren, zullen dus weinig tot geen succes 
hebben. 
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Wanneer het employer brand alle onmisbare elementen omvat zoals het unieke DNA en de 
EVP, moeten deze nog op de juiste manier gecommuniceerd worden. Dit is een belangrijke 
stap die een onderneming goed moet aanpakken. De organisatie kan namelijk een goed imago 
en werkgeversmerk uitbouwen, maar als de communicatie niet goed aangepakt wordt, zal het 
employer brand weinig succes hebben. Daarnaast moet het employer brand enerzijds niet 
alleen via de juiste kanalen naar buiten worden gebracht worden, maar moet het anderzijds 
ook overeenstemmen met wat intern gebeurt. 

Verder komt na het communiceren ook het meten van het employer brand aan bod. Wanneer 
een onderneming middelen gebruikt, dan wil ze hier uiteraard ook het effect van meten. Zijn 
de tijd, de geleverde inspanningen, het geld, enzovoort de moeite geweest als we het resultaat 
bekijken? Het meten van een employer brand is niet eenvoudig omdat dit veel kan omvatten. 
Bovendien kunnen ook andere factoren, naast het employer brand, inspelen op het resultaat. 

Uiteindelijk kan een sterk employer brand een positieve invloed hebben op het aantrekken van 
nieuwe werknemers. Het werkgeversmerk wordt best geïntegreerd in het rekruteringsproces. 
Dit is namelijk één van de eerste keren dat de sollicitant in contact komt met de onderneming. 
De sollicitanten moeten al een beeld krijgen van hoe het is om te werken voor de onderneming 
vooraleer ze daadwerkelijk tewerkgesteld zijn. Verder is een sterk employer brand cruciaal 
zodat je de juiste talenten kan aantrekken die passen in de cultuur van de onderneming

Vervolgens is het employer brand ook belangrijk voor de sollicitant. Het employer brand is, 
zoals hierboven al vermeld, het eerste beeld dat ze van de onderneming krijgen. Hierbij speelt 
de candidate experience een belangrijke rol. Als de eerste contactmomenten goed zitten, dan 
zal de sollicitant een goed beeld krijgen van de onderneming. Dit zorgt ervoor dat de sollicitant 
zal solliciteren en mogelijks ook een ambassadeur van de onderneming zal worden. 

Bovendien hoeft het opstellen of uitbouwen van een employer brand niet altijd veel te kosten. 
Op het eerste zicht kan employer branding een dure investering lijken, maar ook met weinig 
middelen of een klein budget kan een onderneming een sterk employer brand uitbouwen. De 
organisatie kan zelf beslissen welk budget ze hiervoor willen vrijmaken.

Door de diverse aspecten van employer branding, kan dit in eerste instantie overweldigend 
lijken voor organisaties. Het is voor hen belangrijk om stil te staan bij de elementen die voor 
hen het snelst en meest efficiënt zijn om te implementeren. 



36

Field Research 

9  Onderzoeksopzet 
Het onderzoeksdoel van deze bachelorproef is het creëren van een infobrochure met checklist 
die kmo’s kunnen gebruiken als leidraad bij het implementeren of optimaliseren van hun 
employer brand. Rekening houdend met de output, opteren we voor een combinatie van 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek. 

9.1 Kwantitatief onderzoek d.m.v. een survey
o Doelgroep 

Onze doelgroep voor de survey bestaat uit werknemers van enerzijds West-Vlaamse kmo’s (< 
250 werknemers) en anderzijds grote ondernemingen (> 250 werknemers). We bevragen de 
huidige werknemers omdat zij de employer branding ervaren en naar buiten brengen. 

Om de doelgroep zo divers mogelijk te maken, bevragen we zowel arbeiders als bedienden 
omdat zij ook het employer brand anders kunnen ervaren. Om nog extra diversiteit te creëren, 
bevragen we werknemers uit verschillende West-Vlaamse gemeentes.

Aangezien onze populatie uit alle West-Vlaamse werknemers bestaat, is deze te groot om 
volledig te bevragen. Hierdoor wordt er een steekproef gedaan bij enkele werknemers. In 
West-Vlaanderen zijn er in totaal 406 251 mensen (= theoretische doelgroep) tewerkgesteld. 
(POM West-Vlaanderen, 2019) Bij een foutenmarge van 5% en betrouwbaarheidsniveau van 
95%, hebben we minimum 384 respondenten (= operationele populatie) nodig. Hiervoor zullen 
wij de survey naar minimum 1920 werknemers moeten uitsturen. 

o Soort informatie 

Aan de hand van onze survey willen we objectieve gegevens verzamelen over employer 
branding. De enquête laat ons toe om te zien in hoeverre de werknemers op de hoogte zijn 
van het werkgeversmerk van de onderneming. Daarnaast willen we nagaan of employer 
branding een invloed had op de keuze van de werknemers om voor deze onderneming te 
werken. Verder willen we weten of er werknemers zijn die zich als enthousiaste ambassadeurs 
gedragen en wat hun beweegreden hiervoor is. Hierbij bevragen we onder andere de sfeer op 
de werkvloer. 

o Kanaal 

De survey werd online opgesteld via Google Forms waardoor het eenvoudig online verspreid 
kon worden. De organisaties hadden ook de mogelijkheid om de surveys af te drukken indien 
ze dat wilden. Aangezien de survey online is, kan deze corona-proof afgenomen worden. 

De survey hebben we verspreid met behulp van onze contactpersonen uit de diepte-
interviews. We hebben de contactpersonen gevraagd om onze survey intern te versturen naar 
de werknemers van de onderneming. Dit kon via verschillende kanalen zoals hun persoonlijk 
intranet en e-mail. 

9.2 Kwalitatief onderzoek d.m.v. diepte-interviews
o Doelgroep 

Als kwalitatief onderzoek hebben we ervoor gekozen om diepte-interviews af te nemen bij 
West-Vlaamse kmo’s (< 250 werknemers) en grote ondernemingen (> 250 werknemers). 
Hierbij hebben we de kant van de werkgever en het management bevraagd. Idealiter was dit 
in grote ondernemingen de HR-afdeling en/of het marketingdepartement in combinatie met de 
communicatie-afdeling. 
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Deze werkgevers kwamen uit verschillende West-Vlaamse gemeentes. Om deze organisaties 
te kunnen bereiken, hebben we eerst ons eigen netwerk aangesproken. 

Om corona-proof aan de slag te gaan, vonden deze interviews plaats via MS Teams en Zoom.

o Soort informatie 

In deze diepte-interviews kwamen we te weten of ondernemingen inzetten op employer 
branding en hoe ze dit doen om nieuwe werknemers aan te trekken. Op die manier kon er 
dieper ingegaan worden op bepaalde aspecten van employer branding zoals 
werknemersambassadeurschap, waarden en normen. We peilden hiermee naar meningen, 
persoonlijke ervaringen en budgetten. 

De resultaten van deze diepte-interviews zijn geschikt om een diepgaande vergelijking te 
maken tussen West-Vlaamse kmo’s en grote ondernemingen. Door zowel de werkgever als 
werknemer te bevragen, kregen we informatie vanuit twee invalshoeken.

De structuur van onze interviews is semi-gestructureerd. Aan de hand van een 
trechterstructuur kregen we voldoende informatie om een vergelijking te maken tussen grote 
ondernemingen en kmo’s. Door ruimte te laten om bijkomende vragen te stellen, kregen we 
ook persoonlijke informatie van de onderneming die we kunnen gebruiken bij het opstellen van 
de checklist. 

10 Onderzoeksresultaten
10.1 Kwantitatief onderzoek
10.1.1 Plan van aanpak
Voor ons kwantitatief onderzoek hebben we een enquête uitgestuurd waarin we peilen naar 
hoe werknemers het employer brand van de onderneming ervaren. We bevragen ook waarom 
ze in het verleden voor die bepaalde onderneming gekozen hebben en of het beeld dat ze 
toen verkregen hebben overeenkomt met de realiteit. 

De enquête werd online geplaatst op sociale media, zoals Facebook en LinkedIn. Om aan nog 
meer respondenten te geraken hebben we de enquête ook gedeeld met de bedrijven waarbij 
we diepte-interviews hebben afgenomen. Vervolgens hebben we marketingbureaus 
gecontacteerd zodat zij onze enquête ook konden verspreiden. Zie bijlage vier voor de 
uitgeschreven enquête en de link naar het online formulier. 

Op 27 mei werd de enquête offline gehaald en behaalden we 99 respondenten. Hiermee werd 
ons doel van 384 respondenten niet bereikt. 91 van de 99 respondenten waren West-Vlaamse 
werknemers waardoor de meeste antwoorden wel relevant zijn voor ons onderzoek. 

De resultaten van de enquête werden gedownload uit Microsoft Forms om daarna te kunnen 
verwerken in Excel. Vervolgens maakten we een codeboek op om de antwoorden te kunnen 
coderen met behulp van de functie “zoeken en vervangen”. Daaruit trekken we dan 
draaitabellen en grafieken, zodat we visueel kunnen weergeven wat de resultaten van ons 
onderzoek zijn. Zie bijlage 5 voor de link naar het databestand in Excel. 

10.1.2 Resultaten kwantitatief onderzoek
Grootte van de onderneming en anciënniteit

Uit onze data blijkt dat er geen eenduidige link is tussen de grootte van de onderneming en de 
anciënniteit van de werknemers. Het is dus niet zo dat we kunnen merken dat grote 
ondernemingen of kmo’s hun werknemers langer in de onderneming kunnen houden. 
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Gemeente van tewerkstelling

Om een zo representatief mogelijk resultaat te bekomen, 
hadden we nood aan respondenten uit verschillende West-
Vlaamse gemeentes. Aan de hand van een Powermap 
konden we de verdeling van de respondenten weergeven en 
zien we een mooie spreiding tussen de verschillende West-
Vlaamse gemeentes. 

Uit onze data blijkt dat het grootste aantal (22 van de 91) 
respondenten uit Izegem komt. De gemeente met de tweede 
grootste hoeveelheid respondenten is Roeselare (18 van de 
91 respondenten) en de derde gemeente met een hoog 
aantal respondenten is Ardooie met 10 van de 91 
respondenten. Dit valt te verklaren doordat we in deze 
regio’s het meest aantal interviews hebben afgenomen en ook aan deze bedrijven hebben 
gevraagd om onze enquête te verspreiden. 

Geslacht 

Uit de gegevens van onze enquête blijkt dat het grootste deel van onze respondenten vrouwen 
zijn. 67,03% is namelijk vrouwelijk en slechts 32,97% mannelijk. 

Leeftijd

Verder zien we ook een duidelijk verschil tussen de leeftijdscategorieën van onze 
respondenten. Zo ligt het aantal respondenten het hoogste binnen de leeftijdscategorie 21 – 
30 jaar. Dit is bij de mannen namelijk 12,09% van het totaal aantal respondenten. Bij de 
vrouwen is dit 32,97% van de respondenten. Het minste aantal respondenten bevindt zich in 
de categorie =< 20 jaar. Dit is zowel bij de mannen als de vrouwen 3,30%, dit valt te verklaren 
doordat de meeste mensen op deze leeftijd nog studeren. Bij de vrouwen valt ook 3,30% in de 
doelgroep 51 – 60 jaar. 

Statuut en type arbeidsovereenkomst

Onze enquête werd voornamelijk ingevuld door bedienden (73,63%). Arbeiders, kaders, 
freelancers en zelfstandigen in hoofdberoep vulden in mindere mate onze enquête in. 

Powermap 1: Gemeente van tewerkstelling

Grafiek 1: Verdeling gemeentes
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De meeste respondenten beschikken over een contract van onbepaalde duur (81,32%). 
Andere types van overeenkomsten waren minder aanwezig. 

Er is dus geen duidelijke link tussen het statuut en het type overeenkomst. 

Anciënniteit 

Onder onze respondenten is de anciënniteit van de werknemers representatief verdeeld. De 
meeste werknemers werken er minder dan zes maand (22%), maar daarnaast werkt 12% van 
onze respondenten al tussen de elf en de twintig jaar bij dezelfde onderneming.

Invloed van het imago op keuze van de onderneming

Uit onze data kunnen we afleiden dat West-Vlaamse werknemers waarde hechten aan het 
imago van de onderneming. 30,52% geeft het imago een 8 op de schaal van 10. Het 
gemiddelde komt neer op afgerond 6/10. Dit wil zeggen dat het imago voor de meeste 
respondenten een rol heeft gespeeld bij de keuze van de onderneming, maar dat dit niet de 
meest doorslaggevende reden was. 

Huidige aanpak en kanalen volgens werknemers binnen de onderneming

Volgens West-Vlaamse werknemers zijn sociale media de beste manier om op vlak van 
employer branding nieuwe werknemers aan te trekken. 21% van de respondenten gaf hier 
namelijk de voorkeur aan. Dit wil zeggen dat deze optie 71 keer werd gekozen. Een tweede 
manier waaraan werknemers de voorkeur geven is via de eigen website van de onderneming. 
Deze optie werd 60 keer gekozen wat overeenkomt met 18% van het totaal aantal antwoorden. 
Ten slotte blijkt ook de mond-tot-mondreclame een goede manier voor de werknemers. Deze 
optie werd 46 keer aangeduid wat overeenkomt met 31% van het totaal aantal antwoorden.

Hieruit kunnen we concluderen dat de werknemers de sociale media, eigen website en de 
mond-tot-mondreclame de beste methodes vinden. De minst populaire optie blijken de eigen 
evenementen te zijn, reclameborden in het straatbeeld en reclame op televisie of radio.

Grafiek 2: Kanalen om werknemers aan te trekken

Bijdrage website om nieuwe werknemers aan te trekken 

Zoals hierboven aangegeven, geeft het grootste deel van de respondenten de voorkeur aan 
een goede eigen website. Om hier dieper op in te gaan, gingen we ook de verschillende 
mogelijkheden op de website na. Hieruit blijkt dat het grootste deel van de respondenten 
(14,72%) voorkeur geeft aan getuigenissen van werknemers op de website. Ook een 
uitgebreide missie en visie blijkt met 14,38% een belangrijk onderdeel te zijn op de website. 
Ten slotte scoort ook de video met bedrijfsvoorstelling met 14,05% hoog. Opmerkelijk is dat 
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slechts 1,67% een voorkeur geeft aan blogberichten en zelfs 2,68% niet op de hoogte is van 
de informatie op de website.
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Grafiek 3: Mogelijkheden op de website

 
Bijdrage sociale media om nieuwe werknemers aan te trekken

Uit voorgaande vragen blijkt dat West-Vlaamse werknemers een voorkeur geven aan sociale 
media om het employer brand te verspreiden. Uit onderstaande data blijkt dat de voorkeur 
gaat naar de vacatures met 31,40% van het aantal antwoorden. Dit is duidelijk de meest 
gekozen optie. Op de tweede plaats komt met 18,36% “de bedrijfssfeer overbrengen aan de 
hand van video of tekst”. Ook de video met bedrijfsvoorstelling scoort bij de sociale media 
goed. 15,94% geeft hier een voorkeur aan. Ook op de website scoorde dit onderdeel goed. 

Mate van het inzetten van werknemersambassadeurs

Binnen ons onderzoek is het belangrijk om na te gaan welke kanalen/methodes belangrijk zijn 
om ambassadeurs in te zetten. Dit deden we aan de hand van drie verschillende stellingen 
waarbij we nagingen in welke mate ze dit een goed idee vinden.

12%

38%36%

14% Heel veel

Veel

Weinig

Niet

Verdeling delen op netwerk

Grafiek 4: Mogelijkheden op sociale media

Grafiek 5: Verdeling delen op netwerk
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Op vlak van het delen van vacatures op sociale netwerken, blijken de antwoorden vrij 
uiteenlopend. 38% van de respondenten geeft aan dit een goede methode te vinden, maar 
36% van de respondenten geeft aan dat dit niet perse, dus “weinig”, de beste manier is. 

De overige twee “heel veel” en “niet” worden respectievelijk maar door 23% en 14% gekozen. 
Hieruit kunnen we concluderen dat de meningen verdeeld zijn.

Vervolgens blijken werknemers positief vertellen over 
de onderneming een betere methode te vinden om 
werknemersambassadeurs te gebruiken. 44% geeft aan 
dit een goed idee te vinden en 16% geeft aan dit een heel 
goed idee te vinden. 

We kunnen dus stellen dat in het algemeen de 
respondenten eensgezind zijn en het positief vertellen 
over de onderneming een betere methode vinden om 
ambassadeurs te gebruiken dan het delen van berichten 
op sociale media. 

Opmerkelijke resultaten komen uit de laatste bevraging 
rond een video of tekstboodschap over “een dag in het 
leven van…” 

Uit onze gegevens blijkt dat slechts 4% aangeeft dit een 
zeer goede methode te vinden en slechts 20% vindt dit 
een goede methode. Het grootste deel (41%) van de 
respondenten geeft aan dit geen goede methode te vinden 
om ambassadeurs in te zetten. 

Uit deze vraag kunnen we afleiden dat de meeste 
respondenten het vrij eensgezind zijn. Zij vinden de beste 
methode om werknemers ambassadeurs te maken door 
het gebruik van positieve woorden over de onderneming. Op de tweede plaats komt het delen 
van berichten en vacatures van de onderneming waarover er minder eensgezindheid is en ten 
slotte komt op de derde plaats slechts een post rond “een dag in het leven van”. 

Stellingen

Uit bijgevoegde cirkeldiagram kunnen we 
concluderen dat het overgrote merendeel (92%) van 
de respondenten eerder wel akkoord of zelfs 
helemaal akkoord zijn met de stelling dat 
ondernemingen niet zonder employer branding 
kunnen om nieuw talent aan te trekken. Opmerkelijk 
is ook dat geen enkele respondent het helemaal niet 
akkoord is met deze stelling. 

Grafiek 6: Verdeling positief vertellen over onderneming

Grafiek 7: Verdeling “dag in het leven van”

Grafiek 8: Ondernemingen kunnen niet meer zonder employer 
branding om talent aan zich te binden
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De meningen over het inzetten van werknemers als 
ambassadeurs bij het aantrekken van nieuw talent 
waren erg verdeeld. 56% merkte dat werknemers 
hiervoor onvoldoende worden ingezet als 
ambassadeur, terwijl 36% vindt dat werknemers op 
voldoende wijze als ambassadeur worden ingezet 
bij het aantrekken van nieuwe werknemers. Slechts 
8% merkt dat werknemers hiervoor zeker voldoende 
worden ingezet. We kunnen dus concluderen dat 
sommige ondernemingen hier bewust mee bezig 
zijn zodat het ook de werknemer opvalt, en dat 
andere ondernemingen hier eerder onbewust of niet 
mee bezig zijn. 

Uit bijgevoegde cirkeldiagram kunnen we 
concluderen dat in de meeste gevallen (84%) de 
interne identiteit van de onderneming overeenkomt 
met het uitgestraalde imago. Helaas moeten we ook 
wel vaststellen dat dit niet altijd het geval is. 16% 
vindt dat de onderneming zich anders naar de 
buitenwereld uitstraalt dan hoe zij het binnen de 
onderneming zelf ervaren. 

In de meeste gevallen (67%) zijn werknemers 
eerder wel of helemaal akkoord met de stelling dat 
sociale media voldoende wordt ingezet bij het 
aantrekken van nieuwe werknemers. 33% van de 
respondenten vindt de inzet van sociale media om 
nieuw talent aan te trekken onvoldoende of zelfs 
ondermaats.  

76% van de respondenten vindt dat de website 
van de onderneming interessante informatie bevat 
voor werkzoekenden. 24% vindt echter dat hun 
werkgever hier nog meer of nog beter op kan 
inzetten. 

Grafiek 9: Werknemers worden voldoende ingezet als 
ambassadeur bij het aantrekken van nieuw talent

Grafiek 10: De interne identiteit van de onderneming komt 
overeen met het uitgestraalde imago

Grafiek 11: Sociale media worden voldoende ingezet bij 
het aantrekken van nieuwe werknemers
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Eerste contact met een onderneming

Uit de resultaten van onderstaande grafiek kan een onderneming te weten komen waarop ze 
moeten inzetten zodat ze meer gezien kunnen worden. Op die manier kan je beter potentiële 
werknemers bereiken. 

We kunnen afleiden dat 20% van de werknemers in contact is gekomen met de onderneming 
via mond-tot-mondreclame. Vervolgens zijn er ook veel respondenten die met de onderneming 
in aanraking zijn gekomen via interim- en selectiekantoren (18%). Ten slotte blijkt LinkedIn ook 
een belangrijke speler te zijn bij het eerste contact met de onderneming. 

Naambekendheid

We kunnen uit bijgevoegde cirkeldiagram besluiten dat 
64% van de West-Vlaamse werknemers al van de 
onderneming gehoord had voor de sollicitatie. De 
meeste ondernemingen hebben dus wel enige naambekendheid. 

Waar hechten sollicitanten waarde aan? 

Uit ons onderzoek blijkt dat enerzijds de bedrijfscultuur de voornaamste waarde is waar 
sollicitanten rekening mee houden. Daarnaast speelt het brutoloon en de afstand woon-
werkverkeer ook een grote rol tijdens de keuze voor een bepaalde onderneming. Anderzijds 
wordt er iets minder aandacht besteed aan het type arbeidsovereenkomst en het hebben van 
flexibele werkuren. 

Overeenstemming van idee van de onderneming met de realiteit

Grafiek 12: De website bevat interessante informatie voor 
werkzoekenden

Grafiek 14: Naambekendheid onderneming
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Uit onze data blijkt dat in het algemeen gezien West-Vlaamse werknemers vinden dat het idee 
van de onderneming overeenkomt met de realiteit. 43 van de 91 respondenten geeft de mate 
waarin de realiteit overeenkomt met het imago een 8 op 10. Dit komt overeen met 47,25% van 
onze respondenten. We kunnen dus stellen dat het imago van de onderneming meestal 
overeenkomt met de realiteit.

Redenen dat werknemers nog steeds bij de onderneming werken

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een werknemer voor dezelfde werkgever blijft 
werken. Leuke collega’s, leuke sfeer en de jobinhoud werden uiteindelijk als top drie aangeduid 
door de meeste respondenten. Anciënniteit binnen een onderneming, opleidingen en de 
grootte van de onderneming zijn zaken waar iets minder waarde wordt aan gehecht. 

Zien werknemers zichzelf als ambassadeurs van de onderneming? 

Het grootste deel, namelijk 65% van de respondenten ziet zichzelf 
als een ambassadeur van de onderneming omdat ze zelf vaak 
dingen delen op hun eigen sociale media. Ook geven ze aan dat 
er buiten het werk wel eens over de onderneming gesproken 
wordt. 

Vervolgens ziet 35% van de werknemers zich niet als een 
ambassadeur van de onderneming. Dit komt vaak, zoals al eerder 
vermeld, omdat ze nog maar enkele maanden tewerkgesteld zijn 
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Grafiek 18: Werknemers als ambassadeurs
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Grafiek 16: Mate waarin beeld overeenkomt met realiteit

Grafiek 17: Reden dat men in een onderneming blijft werken



45

in de onderneming. Ook geven sommigen aan dat het een bewuste keuze is om geen 
ambassadeur te zijn omdat ze liever werk en privé gescheiden houden. 

Raden de ambassadeurs ook de onderneming aan?

We legden de link tussen het feit of werknemers al dan niet de onderneming waarbij ze 
momenteel werken, aanraden en of ze zichzelf als ambassadeur van de onderneming zien. 

Het merendeel van de respondenten die zich ambassadeur voelen van de onderneming, zou 
de onderneming ook aanraden aan vrienden en kennissen. Een klein aantal onder hen, 
namelijk 4,40%, zou de onderneming echter niet aanraden. Vaak is het in dit geval een 
bewuste keuze om werk en privé gescheiden te houden.

Verder valt het ons ook op dat werknemers die zich geen ambassadeur van de onderneming 
voelen, de onderneming wel zouden aanraden aan vrienden en kennissen. Slechts een klein 
aantal (9,89%), zou de onderneming ook niet aanraden. 

Welke initiatieven zien werknemers graag in de onderneming? 

Werknemers hechten belang aan initiatieven die werkgevers nemen ter appreciatie van hun 
werknemers. Werkgevers hebben verschillende mogelijkheden en moeten hierin ook keuzes 
maken, vandaar dat wij gepolst hebben naar de top drie initiatieven die werknemers 
appreciëren binnen een onderneming.   Uit ons onderzoek blijkt dat 19% van de werknemers 
graag willen deelnemen aan een teambuilding. Vervolgens zegt 16% dat ze een 
personeelsfeest erg appreciëren binnen een onderneming. Verder is een nieuwjaarsreceptie 
ook een gelegenheid waar werknemers graag naar toe gaan (14%).

10.2 Kwalitatief onderzoek
10.2.1 Plan van aanpak
Voor ons kwalitatief onderzoek hebben we meer dan vijftig ondernemingen gecontacteerd. 
Twaalf bedrijven hebben ons hun employer brand toegelicht tijdens een diepte-interview. We 
hebben vier West-Vlaamse kmo’s en acht West-Vlaamse grote ondernemingen geïnterviewd. 
We contacteerden de ondernemingen via e-mail en stuurden op voorhand onze vragen door. 
Op die manier konden onze respondenten zich voorbereiden. Alle interviews vonden online 

Grafiek 19: Voorkeur initiatieven

Grafiek 19: Voorkeur initiatieven 
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via Microsoft Teams of Zoom plaats en duurden maximaal 30 tot 45 minuten. Zie bijlage zes 
voor het volledig uitgeschreven interviewschema. 

We hebben steeds mensen van het HR- of marketingdepartement geïnterviewd. Onze focus 
lag op deze doelgroep omdat zij het meest bezig zijn met het creëren van het employer brand 
van de onderneming. 

De inzichten die we verkregen tijdens de interviews waren heel interessant. Ons streefdoel 
was 16 interviews met acht grote ondernemingen en acht kmo’s. We hebben er in totaal 12 
afgenomen (bijlage 6). Hierbij hebben we ondervonden dat we geen nieuwe input meer halen 
uit de interviews en dat dezelfde elementen steeds terugkeren. 

De meeste informatie halen we uit de diepte-interviews met grote ondernemingen omdat zij al 
het meest nagedacht hebben over hun employer brand. Waardoor we ook meer interviews bij 
deze grote ondernemingen hebben afgenomen. 

Vervolgens gingen we aan de slag met het uitschrijven van de interviews. Eens we de volledige 
transcriptie hadden (bijlage 7), hebben we ze gecodeerd in Excel. Hiervoor hebben we een 
document aangemaakt met alle vragen uit het interview (zie bijlage 8 voor een link naar ons 
databestand). Vervolgens hebben we voor elke vraag apart een tabblad aangemaakt. We 
plakten het volledige antwoord van de geïnterviewde in de tabel en hebben dit eerst open 
gecodeerd. We zochten naar een verband tussen de verschillende termen uit de open codatie 
en die hebben we dan axiaal gecodeerd. Op die manier kwamen we uit op één term die het 
volledige antwoord van de geïnterviewde representeert. 

10.2.2 Resultaten kwalitatief onderzoek 
Uit de kwalitatieve onderzoeksresultaten blijkt dat zowel kmo’s als grote ondernemingen 
employer branding zien als het aantrekkelijk profileren van het werkgeversmerk. We 
merken dat ondernemingen weten wat employer branding is, maar dat het nog niet voor 
iedereen even prioritair is. Uit ons onderzoek blijkt dat de twee kleinste ondernemingen die we 
geïnterviewd hebben hier het minst aandacht aan besteden. 

Vervolgens kunnen we stellen dat vier van de twaalf ondernemingen niet enkel een employer 
brand creëren om specifiek nieuwe werknemers aan te trekken, maar ook om 
naambekendheid te genereren. De overige acht organisaties zetten wel specifiek in op hun 
werkgeversmerk om nieuwe werknemers aan te trekken. Dit doen ze hoofdzakelijk aan de 
hand van jobbeurzen, workshops, campagnes en sociale media.  

Voor het opbouwen van het werkgeversimago vertrekken de bevraagde organisaties allemaal 
vanuit hun eigen waarden en bedrijfscultuur. Hoofdzakelijk zijn het HR- en 
marketingdepartement hiervoor verantwoordelijk. Het bleek echter soms moeilijk zijn voor 
het HR-departement om het marketingdepartement mee te nemen in het verhaal. Bij marketing 
ligt de focust hoofdzakelijk nog op het aantrekken van klanten. Daarnaast zien we dat grote 
ondernemingen ook beroep doen op een extern bureau om hun employer brand verder uit te 
werken. 

Daarnaast gebruiken zowel kmo’s als grote ondernemingen voornamelijk hun eigen 
(job)website en sociale media om hun employer brand bekend te maken. Opvallend is dat 
een van de geïnterviewde organisaties, Accent, vooral inzet op hun eigen werknemers om het 
employer brand naar buiten te brengen. Zij zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is om 
het werkgeversmerk te promoten. Vervolgens worden deze kanalen ook gebruikt om 
openstaande vacatures te verspreiden. Naast het extern promoten van vacatures via externe 
interim- of selectiekantoren, worden de vacatures ook intern gecommuniceerd via intranet 
of interne Facebookpagina’s zodat er een mogelijkheid van interne mobiliteit ontstaat. 
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Het aantrekken van nieuwe werknemers is voor elke onderneming belangrijk, hiervoor moeten 
ze zich onderscheiden van elkaar. Uit ons onderzoek blijkt dat vijf van de twaalf 
ondernemingen hier niet mee bezig zijn of nog op zoek zijn naar een manier waarop ze zich 
kunnen differentiëren. Enkele voorbeelden waarmee ze zich onderscheiden zijn originele 
campagnes opzetten, de unieke cultuur op de website en sociale media omschrijven en de 
aandacht trekken met opvallende foto’s. 

Het resultaat van employer branding campagnes wordt voornamelijk gemeten door middel van 
een analyse van de kanalen waar de vacatures op werden gepromoot. Aan de hand van deze 
resultaten kunnen onze respondenten afleiden welk kanaal de meeste sollicitanten aantrekt. 
Ook blijkt dat kmo’s niet meten welk kanaal voor de meeste instroom zorgt of wat de resultaten 
van hun employer brand zijn. 

Het valt op dat de meeste ondernemingen inzetten op klassieke acties om de waardering 
naar hun werknemers te tonen. De meest voorkomende acties zijn chocolade voor Sinterklaas 
of Pasen, een personeelsfeest, eindejaarsgeschenken en anciënniteitsgeschenken. Naast de 
klassieke acties zijn zeven van de twaalf respondenten ook bezig met extra inspanningen om 
hun waardering op een vernieuwende manier te tonen. Bijvoorbeeld een teambuilding, het 
organiseren van een event, verjaardagen vieren of bedrijfskledij aanbieden. 

Naast de waardering van de werkgever, onderzochten we ook hoe de werknemers hun 
appreciatie tonen aan de werkgever. Uit het onderzoek kunnen we afleiden dat de meeste 
werknemers hun appreciatie tonen door het delen van berichten op hun eigen sociale 
mediakanalen. Daarnaast uiten ze hun appreciatie ook via interne Facebookgroepen. Er zijn 
ook werknemers die het initiatief nemen om ambassadeurs van de onderneming te worden. 
Zij zijn het gezicht van de campagne en hun getuigenissen zijn terug te vinden op de website 
en sociale media. 

Naast het feit dat ambassadeurs vaak al tevreden zijn over de onderneming, meten de 
meeste ondernemingen de tevredenheid van de werknemers aan de hand van een 
tevredenheidsenquête. Met de resultaten willen ze inspelen op de tekorten van de 
onderneming en de ideeën van de werknemers meenemen in de verdere evolutie en de 
uitbouw van het employer brand. 

Met ons onderzoek wilden we achterhalen hoeveel budget een onderneming vrijmaakt voor 
haar employer branding. De resultaten tonen aan dat zes van de twaalf respondenten werken 
met een vast budget voor employer branding. Vier respondenten hebben er geen rechtstreeks 
budget voor, dus wordt dit meegerekend in het HR-budget. Twee respondenten hebben geen 
vast budget, doorheen het jaar is er ruimte voor nieuwe acties waardoor er op het moment zelf 
budget wordt vrijgemaakt. Tijdens de interviews hebben de respondenten ons geen exacte 
bedragen meegegeven waardoor we niet echt een onderscheid kunnen maken tussen 
hoeveel budget kmo’s vrijmaken ten opzichte van grote ondernemingen. 

Verder blijken de meest voorkomende moeilijkheden van employer branding dat het nog 
niet voldoende intern doorleeft wordt. Dit zorgt ervoor dat het werkgeversimago niet op een 
correcte manier naar buiten kan gedragen worden, waardoor de gewenste doelgroep niet 
eenvoudig te bereiken is. Vervolgens is de naambekendheid ook een aspect waarbij ze nog 
moeilijkheden ondervinden. 

Over het algemeen kunnen we besluiten dat alle geïnterviewden tevreden zijn over hun 
employer brand. Het is echter wel een topic dat steeds belangrijker wordt en waar ze in de 
toekomst aan zullen moeten blijven werken.  Zelf gaven de respondenten al een aantal 
groeipunten mee, bijvoorbeeld uniek worden ten opzichte van de concurrenten, betere 
content creëren, nieuwe trends en evoluties volgen en meer campagnes voeren. 
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11 Conclusies 
De probleemstelling waaruit we vertrokken zijn is dat 36% van de kmo’s problemen ondervindt 
bij het aantrekken van nieuwe werknemers. Employer branding is een opkomende trend 
waarbij 78% van de kandidaten het employer brand checkt voor een sollicitatie. 

Vanuit deze trend hebben we onze onderzoeksvraag opgesteld: “Wat is het belang van 
employer branding om nieuwe werknemers aan te trekken binnen kmo’s in West-
Vlaanderen?”. Hierbij hebben we ook vier deelvragen opgesteld: 

 Wat is het effect van een sterk employer brand op het aantrekken van nieuwe 
werknemers? 

 Welke factoren dragen bij tot een positief werkgeversmerk bij werknemers? 
 Hoe doen kmo’s (< 250 werknemers) aan employer branding in vergelijking met grote 

ondernemingen (> 250 werknemers)? 
 Wat hebben kmo’s nodig om een employer brand op te stellen? 

Een sterk employer brand kan een groot effect hebben op het aantrekken van nieuwe 
werknemers. Uit de desk en field research blijkt dat een werkgeversmerk nodig is om je te 
onderscheiden van de concurrentie. Op die manier spring je in het oog en kan je het beste 
talent aantrekken. Om dit werkgeversmerk op te bouwen is het belangrijk om intern in de 
organisatie te beginnen. Vanuit ons onderzoek blijkt interne doorleving nodig om een 
authentiek verhaal naar buiten te brengen. Organisaties zijn zich hier bewust van en zijn hier 
actief mee bezig. Om dit authentiek verhaal op te stellen zijn duidelijke waarden, een missie 
en een visie nodig. Daarnaast blijkt uit onze enquête dat het beeld van de onderneming 
meestal overeenkomt met de realiteit. We zien dat het naar buiten brengen van een authentiek 
verhaal belangrijk is, maar dat dit niet altijd even eenvoudig is. 

Verder is het essentieel om doelen voorop te stellen zodat de onderneming weet waar ze 
naartoe gaat en vervolgens haar employer brand kan meten en analyseren. Het eerste dat de 
onderneming kan meten is de tevredenheid van de werknemers aan de hand van een 
tevredenheidsenquête. Hiermee kunnen ze meten wat er intern leeft en wat de 
groeimogelijkheden zijn. Uit zowel onze desk als field research blijkt dat het niet altijd 
eenvoudig is om de resultaten van employer branding te meten. Ook merken we op dat dit 
vaak helemaal niet gebeurt.  

Na de interne branding is het belangrijk om het werkgeversmerk met behulp van de juiste 
communicatiekanalen op een correcte manier naar buiten te brengen. Uit beide onderzoeken 
blijkt dat de eigen website en sociale media de meest gebruikte kanalen zijn. Op deze kanalen 
is het ook van belang om de juiste content te verspreiden waarmee je de gewenste doelgroep 
kan bereiken. Werknemers geven voor de website de voorkeur aan een bedrijfsvoorstelling 
aan de hand van een video, uitgebreide missie en visie en getuigenissen van werknemers. Op 
de sociale media geven ze ook de voorkeur aan een bedrijfsvoorstelling met video, maar ook 
aan het overbrengen van de bedrijfssfeer aan de hand van een video en het verspreiden van 
de vacatures. Om deze content op te stellen moet de organisatie ook een bepaalde graad van 
kennis hebben. Als dit niet professioneel gedaan wordt, kan dit volgens ons amateuristisch 
overkomen. 

Ook werknemersambassadeurs kunnen helpen bij het verspreiden van een positief en 
authentiek beeld van de onderneming. Uit de enquête blijkt dat de meeste werknemers zichzelf 
zien als een ambassadeur en dit kan de onderneming mee uitspelen en aanmoedigen. 
Initiatieven die vaak worden genomen door ambassadeurs zijn: het delen van vacatures of 
sociale media posts, aanwezig zijn op jobbeurzen, getuigenissen geven, enzovoort. 
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Verder kan de onderneming zich ook profileren als een goede werkgever door in te zetten op 
verschillende initiatieven. De werknemers hebben een voorkeur voor een personeelsfeest, een 
teambuilding en een nieuwjaarsreceptie. Werkgevers zetten voornamelijk in op klassieke 
acties, zoals geschenken voor feestdagen. In de toekomst zullen ze nog meer aandacht 
moeten schenken aan events voor het personeel. Hierbij wordt het belangrijk om originele en 
creatieve events voor de doelgroep te bedenken. 

Uit ons vergelijkend onderzoek blijkt dat kmo’s in mindere mate inzetten op employer branding. 
Sommige kmo’s geven aan dat ze geen behoefte hebben aan een sterk werkgeversmerk, 
terwijl anderen een druk voelen om een werkgeversmerk op te bouwen om concurrentieel te 
blijven. We merken dat grote ondernemingen niet meer zonder employer branding kunnen en 
dat ze hier steeds in willen groeien. Daarnaast ondervinden we ook een verschil op vlak van 
budget. Enerzijds hebben grote ondernemingen meestal een vast budget aan het begin van 
het boekjaar waar vaak toch nog enige flexibiliteit mogelijk is. Anderzijds werken kmo’s met 
minder afgebakende budgetten en hangen de middelen af van de acties die ze voeren. Onze 
desk research toont aan dat het moeilijk is om een vast budget te plakken op employer 
branding. 

Tot slot kunnen we concluderen dat employer branding een voortdurend proces is waarbij het 
noodzakelijk is om een goede samenwerking te creëren tussen HR, marketing en 
communicatie. Vanuit onze interviews blijkt dat deze samenwerking in veel ondernemingen 
nog groeipotentieel heeft. Indien beide departementen beter op elkaar afgestemd zijn, kan de 
externe communicatie eenduidig en vlot verlopen. We merken op dat de moeilijkheden 
hoofdzakelijk bij het  marketingdepartement liggen. Zij kunnen hier nog meer aandacht aan 
schenken. 

Samenvattende tabel
Wat is het effect van een sterk employer brand op het aantrekken van nieuwe 
werknemers? - Onderscheiden van de concurrentie
- Beste talenten aantrekken
- Sterk werkgeversimago 
Welke factoren dragen bij tot een positief werkgeversmerk bij werknemers? 
- Ambassadeurschap 
- Initiatieven: events, klassieke acties, … 
- Duidelijke interne en externe communicatie 
- Aantrekkelijke content 
- Goede samenwerking tussen HR, communicatie en marketing
Hoe doen kmo’s (< 250 werknemers) aan employer branding in vergelijking met grote 
ondernemingen (> 250 werknemers)? 
- Verschil in budget 
- Andere noodzaak 
Wat hebben kmo’s nodig om een employer brand op te stellen? 
- Budget 
- Communicatiekanalen 
- Ambassadeurs 
- Verantwoordelijke voor employer branding 
- Duidelijke waarden, missie en visie 
- Duidelijk doel bepalen  
- Tevredenheidsenquête 
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12 Aanbevelingen 
Een employer brand opstellen of uitbouwen is een project op lange termijn waaraan je blijvend 
moet werken. Enkele van deze aanbevelingen zullen ook op korte termijn realiseerbaar zijn, 
maar dit hangt af van onderneming tot onderneming. 

Na de vergelijkende studie tussen West-Vlaamse grote ondernemingen en kmo’s op vlak van 
employer branding, kunnen we met deze resultaten concrete aanbevelingen formuleren voor 
West-Vlaamse kmo’s. Hiermee willen we enkele tips meegeven aan kmo’s om hun eigen 
employer brand op te stellen of verder uit te bouwen om op die manier nieuwe werknemers 
aan te trekken. 

Na het afnemen van de interviews merkten we dat iedere organisatie al een duidelijk beeld 
had over wat ze wilden bereiken met hun employer brand. We vinden het belangrijk om mee 
te geven dat er een duidelijk doel vooropgesteld moet worden zodanig dat de organisatie 
weet wat ze wil bereiken. Enkele doelen die we hebben zien terugkomen tijdens ons onderzoek 
zijn: de instroom verhogen, een betere naambekendheid genereren, de tevredenheid en/of 
betrokkenhuid van werknemers bevorderen en de retentie verhogen. De kmo kan zelf nog 
andere doelen bepalen aan de hand van haar noden. Op die manier kunnen de resultaten 
beter geanalyseerd en gemeten worden.  

Vervolgens is het van belang om een duidelijk onderscheid te maken tussen interne en 
externe branding. Ten eerste moet je in de onderneming beginnen om vervolgens de cultuur 
naar buiten te brengen. Het is essentieel om te vertrekken vanuit je eigen missie, visie en 
waarden. 

Ten tweede is het belangrijk dat je eerst een tevredenheidsenquête uitstuurt zodat de 
onderneming ziet waar de verbeterpunten zitten onder andere op het vlak van employer 
branding. Doorheen het jaar kan hierop ingespeeld en aan gewerkt worden. We merken op 
dat ondernemingen zo een peiling regelmatig uitvoeren om steeds een up-to-date beeld te 
krijgen van de tevredenheid. Na de interne branding is het belangrijk om je DNA als werkgever 
te bepalen en hiervoor drie waarden te selecteren. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor 
respect, duurzaamheid en klantvriendelijkheid. Hierbij moet de kmo zelf op zoek gaan naar 
unieke en eigen waarden die in de onderneming leven. 

Ook ondervinden we uit onze enquête dat klassieke acties, zoals een personeelsfeest, een 
teambuilding en nieuwjaarsreceptie, door de werknemers worden geapprecieerd. Onze 
aanbeveling voor de kmo’s is om deze klassieke acties te behouden of te implementeren. 
Daarnaast is het ook een meerwaarde om ruimte te laten voor originele activiteiten die gelinkt 
zijn aan speciale gelegenheden, de doelgroep en aan het product of de dienst van de 
onderneming. Een aantal creatieve voorbeelden zijn: een dj op een personeelsfeest, 
voetbaltornooi, fietstocht, een festival met muzikanten uit de eigen onderneming. 

De volgende aanbeveling is het aanstellen van ambassadeurs binnen de onderneming. Het 
kan een voordelige manier zijn om je werkgeversmerk te promoten. Deze ambassadeurs 
worden afgebeeld op de website, zijn aanwezig op jobbeurzen, geven getuigenissen, doen 
aan mond-tot-mondreclame, enzovoort. Aangezien ambassadeurschap vanuit de werknemers 
zelf komt, zal dit een realistisch beeld geven over de cultuur van de organisatie. 

Vervolgens is het ook belangrijk dat er iemand binnen de onderneming aangesteld wordt als 
eindverantwoordelijke van de employer branding. Op die manier wordt het voortdurend 
opgevolgd en aangepast waar nodig. Indien de onderneming beschikt over een HR-afdeling 
en een marketing- of communicatiedepartement, dan werken deze best samen aan het 
employer brand. 
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Na de interne branding kan je beginnen aan de externe branding door het employer brand 
naar buiten te dragen. Een van de belangrijkste kanalen is de eigen website, dus is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat je de juiste en meest aantrekkelijke content erop plaatst. 
Vanuit onze enquête raden we aan om een video met bedrijfsvoorstelling, getuigenissen van 
werknemers en een uitgebreide missie en visie op de website te plaatsen. 

Naast de website is sociale media ook een belangrijk kanaal om nieuwe werknemers aan te 
trekken. Net zoals bij de website moet er aantrekkelijke content geplaatst worden. Hierbij zien 
we dat een video met bedrijfsvoorstelling en getuigenissen van werknemers opnieuw 
voorkomen. Ons onderzoek geeft aan dat het belangrijk is om content te herhalen, op die 
manier blijf je top of mind. Ook kan je  vacatures verspreiden, de bedrijfssfeer overbrengen 
aan de hand van een foto of video en een blik achter de schermen weergeven. Dit zijn aspecten 
die de werknemers aantrekkelijk vinden en die de onderneming zelf in handen kan nemen. 

Het eerste contact dat sollicitanten hebben met de onderneming is via de vacature dus willen 
we aangeven dat het belangrijk is om een zo aantrekkelijk mogelijke vacature op te stellen. De 
sollicitanten hechten het meest waarde aan de bedrijfscultuur, afstand woon-werkverkeer, de 
jobinhoud en de werkomgeving. Onze aanbeveling is om deze aspecten zo goed mogelijk uit 
te spelen in de vacature aangezien dit zaken zijn die een kmo kan uitspelen. Daarnaast zorgen 
deze elementen ook voor een onderscheidende factor tegenover de concurrentie.

Voor een duidelijk stappenplan verwijzen we naar onze informatiebrochure met checklist 
(bijlage 9). 

13 Evaluatie
Dit onderzoek verliep procesmatig en op het vlak van samenwerking over het algemeen vlot. 
Met ons team hebben we er steeds alles aan gedaan om dit onderzoek zo kwalitatief mogelijk 
uit te voeren. Uiteraard hebben we ook enkele struikelblokken gekend, maar daar zijn we als 
team alleen maar sterker uitgekomen. 

Alle communicatie verliep steeds online vanwege Covid-19. Dit voelde voor iedereen het 
veiligst aan en de samenwerking verliep via deze weg ook vlot. Het is dus zeker iets waar we 
als team sterk in zijn en dat goed voor ons heeft gewerkt. 

De desk research is een groot onderdeel geweest binnen dit onderzoek. Ondanks onze goede 
samenwerking hebben we toch ook een struikelblok gekend binnen dit onderdeel. Aurélie, 
Maura en Jill waren het uit eerdere samenwerkingen al gewoon om met elkaar een 
groepsopdracht te volbrengen. Lume was echter nieuw binnen ons team en dit was wel even 
aanpassen voor iedereen. We moesten in het begin zoeken naar elkaars manier van werken 
en dat verliep soms stroef. Hoe verder in het onderzoek, hoe beter deze samenwerking verliep. 
Dankzij onze goede communicatie, waarbij we steeds alles aan elkaar konden vertellen, 
hebben we dit onderdeel tot een kwalitatief eindresultaat kunnen brengen. 

Verder was de field research ook een groot onderdeel binnen deze bachelorproef. We waren 
enthousiast en benieuwd naar de praktijkaanpak van de verschillende ondernemingen die we 
zouden bevragen aan de hand van een diepte-interview. Ook naar de resultaten van de 
enquête waren we ontzettend benieuwd. We dachten echter wel dat we sneller aan 
respondenten voor onze enquête zouden komen. We kregen in het begin weinig respons maar 
door onze blijvende inzet zijn we toch tot een mooi aantal gekomen. 

We kunnen concluderen dat we tot een kwalitatieve output zijn gekomen door onze goede 
samenwerking, goede communicatie, ultieme inzet, enthousiasme en vooral onze passie en 
interesse voor employer branding. 
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14 Begrippenlijst 
War of talent Het wordt steeds moeilijker om talenten te vinden vanwege de 

krapte op de arbeidsmarkt. Ook omdat andere bedrijven op 
zoek zijn naar vergelijkbare talenten, kunnen we in dit geval 
spreken van een strijd om een specifiek talent, een war of 
talent dus. (Het creatiehuis, z.j.)

Employer Value 
Proposition 

Employer value proposition (EVP) als de kern van het 
employer brand die invloed heeft op de positionering van de 
onderneming en die de strategie bepaalt. Een EVP draait om 
de waarden die de werkgever uitdraagt naar huidige 
werknemers en naar potentiële werknemers. (Synhaeve, 
2020)

Narrowcasting Narrowcasting is een methode om interne boodschappen in 
grote organisaties te verspreiden. (Mooij en Veldhuis, z.j.)

Brand ambassadors Brand ambassadors zijn mensen die een merk 
vertegenwoordigen of promoten. (Join, 2017) 

Employer of choice Employer of Choice betekent niets meer dan ‘de gekozen 
werkgever’: hoe zorg je er als organisatie voor dat sollicitanten 
voor jou kiezen? (Effectory, z.j.)

Campusrecruitment Campusrecruitment is het aanwerven van jonge mensen of net 
afgestudeerden. (Argawal, 2014)

Candidate experience Candidate experience is de totale ervaring die een sollicitant 
heeft tijdens alle contactmomenten met de organisatie. 
(D’hondt, 2019)

Employee experience Employee experience omvat alles wat een medewerker in de 
organisatie meemaakt, waarneemt of voelt gedurende het 
gehele dienstverband. (Pietersen, 2019)

Onboarding Het is een proces gericht op nieuwe medewerkers die het 
midden vindt tussen een persoonlijk warm welkom en het 
wegwijs maken in de in de organisatie. Onboarding is de 
eerste stap in een succesvolle samenwerking. (Dekker, 2019)

Recruitment marketing Employer brand gaan promoten bij potentiële kandidaten. 
(Brijan, 2020)

Internal branding Internal branding is het intern positioneren van je merk. 
(Cremers, 2017)

External branding External branding laat zien waar een organisatie, product of 
dienst voor staat. (Antenno, 2020)

Return on investment 
(ROI)

Return on investment is een manier om de effectiviteit van een 
investering te gaan bepalen. (DoubleSmart, 2018)

Imago-audit Een imago-onderzoek van het bedrijf. 
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