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BLOG 

Stappenplan: Employer branding in 3 fases 
by Chantal van Kuyen 
 
De ideale fundering voor een sterk employer brand bestaat uit 3 fases: onderzoek, 
strategie en activatie. Hoe kom je met die 3 fases daadwerkelijk bij de gewenste 
resultaten? Door het volgende stappenplan te doorlopen: 
 

Fase 1: Onderzoek 
 

1. De eerste meting intern (employerbrandonderzoek), waarbij je vragen stelt 
aan de medewerkers over hoe zij hun werk en hun werkgever ervaren. Wat 
ervaren zij als krachtig en plezierig aan hun werk, waarom is deze werkgever 
goed voor hen en hoe definiëren zij de werkcultuur? Als je dit uitsplitst per 
doelgroep intern, dan kun je het goed afzetten tegen onderzoek onder de 
externe doelgroepen.  

2. De externe doelgroepmeting: 
hoe denken kandidaten in de 
arbeidsmarkt over hun ideale 
functie-inhoud, werkcultuur en 
carrièremogelijkheden? Wat 
vinden zij belangrijk, waar 
krijgen zij energie van en waar 
lopen zij op leeg? Wat zijn hun 
hobby’s en interesses? Zo 
creëer je zogenaamde 
persona’s.  

3. Ambassadeurs employer brand regelen. Dit doe je door in je interne 
onderzoek te vragen naar medewerking. Als je het employerbrandonderzoek 
laat uitvoeren door een extern bureau, dan kunnen medewerkers volledig 
anoniem hun antwoorden geven en kan het externe bureau alleen de namen 
uit de resultaten filteren, zodat alles vertrouwelijk blijft. 

4. Concurrentie-analyse: je onderzoekt met welke waarden en op welke manier 
je directe concurrenten de arbeidsmarkt betreden. Dus hoe presenteren en 
positioneren zij zich, waar zijn ze online en offline te vinden, hoe actief zijn ze 
op social media en op events en vooral: welke boodschap dragen zij uit? 
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Fase 2: Strategie 
 

1. In de strategie begin je met de analyse van alle onderzoeken. Wat vinden de 
mensen in de externe arbeidsmarkt belangrijk en voor welke factoren maken 
zij graag de overstap naar een andere baan? In hoeverre sluiten deze 
factoren aan op de resultaten uit het interne employerbrandonderzoek? Dus 
in hoeverre heb je als werkgever ook te bieden wat de doelgroepen wensen? 
En tenslotte: welke factoren heb jij als werkgever te bieden, die je 
concurrenten nog niet allemaal benoemen? Dus, wat maakt jou als 
werkgever uniek? Met die unique selling points positioneer jij je als 
onderscheidend werkgever in de arbeidsmarkt. 

2. Nu heb je alles in handen om de positionering en propositie te ontwikkelen. 
In de positionering verwoord je kort waarom jij de ideale werkgever voor de 
doelgroep(en) bent. In deze beschrijving benoem je alle factoren die jou als 
werkgever aantrekkelijk maken volgens de analyse uit de verschillende 
onderzoeken. Het woord zegt het al: hiermee positioneer jij je als werkgever 
ten opzichte van andere werkgevers, zodat je een voorkeurspositie krijgt in 
de hoofden en harten van de doelgroepen. 
 
En je propositie is een korte samenvatting van de belofte die je doet, een zin 
met een statement, die eigenlijk kort zegt waarom jij interessant bent als 
werkgever. Men noemt dit ook wel ‘pay off’, ‘tagline’ of ‘strapline’. Je kent 
ze vast wel:  

       
De belangrijkste voorwaarde voor deze twee punten, is dat je interne 
medewerkers de statements moeten ondersteunen. Anders creëer je geen 
authentiek werkgeversmerk. Daar komen je ambassadeurs dus goed van pas. 
Betrek deze vrijwillige meedenkers bij dit proces. Vraag ze mee te denken 
over de boodschap die je wilt communiceren. Zodat de boodschap echt is en 
draagvlak heeft.  

3. Uit de onderzoeken haal je ook welke kanalen en middelen de doelgroepen 
gebruiken, zodat je ook zeker weet of je ze op de juiste plekken met de 
juiste boodschappen bereikt. Hiermee kun je je strategie voor je 
arbeidsmarktcommunicatieplan opzetten. Als onderdeel daarvan schrijf je 
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een socialmediastrategie. Waarin awareness, appreciation, action en 
advocacy een mooie plek krijgen. Je bepaalt de verhouding tussen 
employerbranduitingen en directe vacatures. En welke uitingen passen bij 
welk kanaal. 

4. Je sluit een creatief bureau aan voor de beste vertaling van je boodschap 
naar aantrekkelijke content. Een bureau dat aansprekende campagnes weet 
te creëren rondom jouw boodschap. 

 

Fase 3: Activatie 
 

1. Dan is het tijd om tot actie over te gaan. Dus je gaat aan de slag met 
contentcreatie. Voor je recruitmentsite of werken-bij-site, voor de vacatures, 
voor je correspondentie, voor je communicatie intern voor je campagnes 
extern. Eindelijk kun je de buitenwereld vertellen wat je allemaal te bieden 
hebt. Afhankelijk van het beschikbare budget draai je grotere of kleinere 
campagnes. De kosten verschillen enorm tussen socialmedia-advertenties of 
billboards. De keuze is aan jou. Voor de content kun je denken aan mooie 
foto’s, interessante stories, leuke video’s, enz. 

2. Met alleen communiceren ben je er nog niet. Je wilt dat je kandidaten de 
ideale candidate experience 
hebben. Dus om je employer 
brand verder te versterken zorg je 
dat elke kandidaat vanaf het 
eerste moment tot en met 
indiensttreding een prettige 
ervaring heeft in alle contacten 
met jou als werkgever. Je speelt in 
op de interesses die je weet en op 
de wensen die de kandidaat heeft. 
Zo creëer je een persoonlijke 
benadering. Denk hierbij aan een 
optimaal sollicitatie- en selectieproces en goed georganiseerde onboarding.  

3. Zet je ambassadeurs in door bijvoorbeeld referral recruitment toe te passen. 
Daar zitten vele voordelen aan. Zoals het effectief werven van kwalitatief 
personeel tegen lagere kosten. En je eigen medewerkers voelen zich 
daardoor nóg meer betrokken. 

 
Heb je al deze fases doorlopen, dan ben je natuurlijk nog niet klaar. Dan is het tijd 
voor testen, meten en aanscherpen. Om je employer brand continu te blijven 
versterken. Maar het begin is er.  
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