
 
   https://employerbrander.nl 

 

Whitepaper 

Klaar voor de start met deze 10 tips voor de 
werken-bij-site 
Alexandra van Straaten 
 
 
Je kent het wel: er zijn plannen om een nieuwe werken-bij-website te lanceren. De 
lay-out moet hipper, je wil meer video en het is belangrijk dat de kandidaat centraal 
staat. Maar waar moet je werken-bij-website absoluut aan voldoen? In deze 
whitepaper vind je 10 do’s voor je werken-bij-site. Een mooie start voor je lijstje van 
functionele eisen, die je aan de webbouwer aanbiedt. 
 

1. De kandidaat staat centraal 
Laten we bij het begin beginnen. Wat is het doel van een werken-bij-website? Het 
doel is om je als aantrekkelijke werkgever te presenteren aan de kandidaat. Bij de 
werken-bij-site staat de kandidaat centraal, bij de corporate website de klant. 
Daarbij is het belangrijk dat de kandidaat zonder enige moeite kan solliciteren. Bij 
ieder onderdeel op de werken-bij-website denk je na vanuit de kandidaat. Van de 
navigatiebalk met de diverse functiegroepen tot aan het beeld en videomateriaal. 
De ideale candidate journey leidt de kandidaten soepel langs alle informatie die 
hij/zij wil zien en lezen. Een intuïtieve route over de website is hierbij het prettigst. 
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2. Beleving is ‘key’ 
Iedere stap moet een virtuele beleving zijn van jouw werkgeversmerk. Dit betekent 
dat de sollicitanten een positief gevoel moeten krijgen van het bezoek aan de 
website. Het sollicitatieformulier laadt soepel, alle buttons doen het en de hele 
website-ervaring past bij je merk. En niet geheel onbelangrijk: maak het super 
persoonlijk. Dit betekent dat de tone-of-voice naadloos aansluit op de taal van de 
doelgroep. En dat je de onderwerpen aansnijdt waar je doelgroepen meer over 
willen weten. Laat kandidaten de functies en de werksfeer beleven en ze zijn al 
halverwege hun sollicitatie. 
 

 
 

3. Soepele candidate journey 
Dit brengt ons bij het derde onderdeel: de candidate journey. Iedere kandidaat 
maakt een andere reis door tijdens het sollicitatieproces. De student verschilt van 
de young professionals en van de professional. Het is belangrijk dat iedere 
doelgroep de juiste informatie krijgt die past bij zijn candidate journey. Een starter 
wil bijvoorbeeld meer weten over de werksfeer binnen de organisatie, terwijl de 
professional graag inzicht wil over zijn doorgroeimogelijkheden. Geef de 
verschillende doelgroepen passende content. Zodat je vanuit campagnes je 
doelgroepen precies op de juiste pagina’s binnen de website laat landen. Zo vinden 
kandidaten direct de informatie die bij hen past en blijven ze langer op je website. 
 

4. Vergeet de mobiele versie niet 
Het is een feit: de kandidaat kan niet meer zonder zijn telefoon of tablet. Dit 
betekent dat veel vacatures via een mobile device bekeken worden. Een feilloze 
weergave van de werken-bij-site mag hierbij niet ontbreken. Je kunt hier testen of 
je site ‘mobile proof’ of ‘responsive’ is. Dus: laden de vacatures goed, is solliciteren 
mogelijk en kun je makkelijk contactgegevens vinden? 

https://search.google.com/test/mobile-friendly
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5. SEO, je kunt niet zonder 
SEO staat voor Search Engine Optimization. In het kort betekent het dat je website 
vindbaar is via verschillende zoekmachines op het internet. Google is een van de 
eerste bronnen, waar een kandidaat zoekt naar informatie over een baan. Los 
daarvan is Google gek op goede content. IJzersterke content zorgt ervoor dat je 
een hoge ranking krijgt in de zoekresultaten. Dit maakt jou beter vindbaar. Er zijn 
vele mogelijkheden om je teksten optimaal op je website te krijgen. Zo heb je 
binnen WordPress hulpmiddel Yoast SEO, die je helpt om je teksten te 
optimaliseren.  

 
6. Een soepele koppeling met je ATS 
Naast de opzet van de werken-bij-site is het ATS ook net zo belangrijk. ATS staat 
voor Applicant Tracking System. In dit systeem ontvang je alle gegevens van je 
sollicitanten. En hiervandaan stuur je uitnodigingen, afwijzingen, e-mails, enz. 
Dankzij een soepele koppeling is elke sollicitatie volledig door te meten. Zo 
bereken je de conversie tot en met de indiensttreding en kun je zien waar het 
proces optimalisatie nodig heeft. Waar haken kandidaten af? En wat kun je nog 
verbeteren?  
 

7. Veiligheid voorop 
Privacy en veiligheid zijn hot topic. De werken-bij-website moet veilig zijn. Voor jou 
en voor de kandidaat. De sollicitant moet erop kunnen vertrouwen dat er geen 
informatie wordt ingewonnen, waar zij niets van weten. Daarnaast moeten 
gegevens vanaf de werken-bij-site met toestemming worden opgeslagen, zodat 
een kandidaat weet dat je zijn/haar gegevens bewaart. Als organisatie moet je 
zorgen dat deze gegevens niet gehackt kunnen worden.  
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8. Let’s get social 
Voor het creëren van je werken-bij-site mogen sociale mediabuttons absoluut niet 
ontbreken. Vacatures moet je makkelijk kunnen delen via de diverse social 
mediakanalen. Dit is natuurlijk ook goed voor het percentage dat je via je eigen 
netwerk werft, wat we ook wel referral recruitment noemen. Daarnaast is het voor 
de kandidaat een mooie kans om kennis te maken met je organisatie via social 
media content. Dit maakt het voor de kandidaat ook makkelijker om een 
conversatie te starten. Er zijn dus 2 type social mediabuttons: buttons om content 
te delen vanaf de website en buttons die kandidaten naar jouw eigen social 
mediakanalen leiden.  
 

9. De kracht van beeld 
Je kunt met foto’s en video’s de kandidaten prikkelen om voor jou te kiezen. 
Elementen zoals werksfeer en werkinhoud moet je tastbaar maken voor de 
kandidaat. Hoe ziet een algemene werkdag eruit bij jouw organisatie? Of is 
transparantie een belangrijk onderdeel van je cultuur? Laat dit dan zien op je 
website. Voor de kracht van beeld geldt: show don’t tell. Wil je mooie video’s laten 
zien? Zorg dan dat deze handig laden via YouTube of Vimeo, zodat je website niet 
trager wordt. 
 

 
 

10. Meten = weten 
Een goede werken-bij-website heeft een ingericht Google Analytics account, om zo 
al het verkeer richting de website in kaart te brengen. Via het zoekgedrag binnen 
de website kun je zo zien wat je aan content moet verbeteren. Je weet dan namelijk 
precies welke pagina’s in de smaak vallen en van welke pagina’s men snel weer 
vertrekt. Hierdoor heb je krachtige input voor het verder verbeteren van je website. 
 


