
Kies om 
gekozen te 
worden.
Alles wat je nodig hebt om op de radar te 
komen én te blijven bij nieuw talent.



Aanwerven is een spel van vinden en gevonden worden. En al te vaak 
ligt de nadruk op dat eerste. Wanneer vacatures niet ingevuld raken of 
wanneer meerdere werknemers de organisatie verlaten, worden er al 
snel recruiters ingeschakeld. Het is de quick fix voor een probleem dat 
vaak heel acuut is.

Maar hoe zorg je ervoor dat werknemers zelf bij jou komen 
aankloppen? Hoe zorg je voor een doorlopende stroom van 
sollicitanten en sterk talent? Bouwen aan een sterk employer brand is 
de structurele oplossing.

Een aantrekkelijke werkgever vindt sneller talent, kan zijn continuïteit 
garanderen en weet zijn werknemers ook langer te houden. Bij Effectis 
begeleiden we organisaties van elke grootte en in heel diverse 
sectoren met het bouwen van een sterk merk. 

Jouw organisatie,

een sterk merk.
In deze gids:

• Jouw recruitment journey onder de loep

• Meerwaardezoekers: Employee Value 
Proposition

• Employee journey en carrièreplanning

• De basics van geslaagde employer 
branding

• Types van employer branding campagnes

• Retentie en ambassadeurschap

• Jouw eerste stap 



Voordelen en 

verloning

Stap 1

Voor je naar buiten treedt om je als werkgever in de verf te zetten, is het 
belangrijk om even de spiegel boven te halen. Werknemers zijn op zoek 
naar meer dan een loon, een laptop en een bedrijfswagen. Ze zoeken een 
klik, een vonk die moet overslaan.

En dan is het belangrijk om te bepalen wat je waarden zijn, hoe je 
bedrijfscultuur eruitziet, welke visie je nastreeft en hoe je daarover 
communiceert. Organisaties met een uitgesproken identiteit, slagen er vaak 
in om meer talent aan te trekken en te houden.

Met een duidelijke corporate identity weten jouw sollicitanten en potentiële 
medewerkers meteen waar ze terechtkomen. Zeg nu zelf, wat doe je als je 
overweegt om ergens te solliciteren? Je checkt de website, sociale media, je 
probeert wat feeling te krijgen met het bedrijf en waar het voor staat.

Als je gevonden wil worden, is het belangrijk om eerst te bepalen waar je 
staat. Tijd dus om te bepalen wat jouw organisatie te bieden heeft.
Met een Employee Value Proposition (EVP) breng je gestructureerd in kaart 
wat jouw sterktes zijn. Niet enkel op het vlak van verloning of werkinhoud, 
maar op elk gebied dat voor potentiële werknemers interessant is.

Stap 2

Corporate identity Speel je sterktes uit

Mensen

Employee Value 

Proposition

Verbondenheid

Groei en 

mobiliteit

Identiteit

Werkinhoud



Wat is Employer Storytelling?
Als werkgever wil je aan de praat blijven over je 
inspanningen, realisaties, events en ervaringen.
Alles om jouw potentieel talent te laten zien wat je doet, 
wie je bent en hoe werken voor jouw organisatie kan 
zijn. Employer storytelling kan verschillende vormen 
aannemen.

Het kan zo simpel zijn als een Instagramaccount 
opzetten om leuke beelden en ervaringen van jouw 
werknemers te delen. Andere organisaties maken een 
contentplatform, leuke video’s of sterke testimonials.

Waarom zou iemand bij jouw organisatie willen werken? Wat is je Unique Selling
Proposition (USP)? Wat maakt jouw organisatie beter, specialer en aantrekkelijker 
dan een ander? Na het opstellen van de Employee Value Proposition krijg je een 
beter beeld van je sterktes… En dan is het tijd om ze uit te spelen.

Dat is waar HR en communicatie samenkomen.
En hoe beter de samenwerking, hoe beter de resultaten. Of je nu een campagne 
wil opzetten, een platform voor prospects of een simpele Facebookpost: alles 
moet kloppen.

Pik er samen de USP’s en verhalen uit die het meest aanspreken. Waak erover 
dat vorm en inhoud perfect in harmonie zijn, en zorg dat het authentiek blijft en 
kracht heeft.

Stap 3

Bouwen aan een 

authentiek verhaal

5 tips voor jouw verhaal

• Ga op zoek naar de kleine 
verhalen

• Focus op ervaren veteranen én 
jong geweld

• Wees creatief met kanalen en 
media

• Stimuleer je medewerkers om te 
delen en te liken

• Betrek alle soorten werknemers 
in deze oefening



Stap 4

Je doelgroep bepalen én 

bereiken

Elke nieuwe medewerker is een investering. En elke nieuwe medewerker 
investeert zich. Daarom is het belangrijk om precies te bepalen hoe je 
doelgroep eruitziet. Wat is het profiel dat je zoekt? Waar zijn zij naar op 
zoek? Wat zijn de mogelijke barrières? En hoe kan je ze bereiken?

Om meer grip te krijgen op je doelgroep is het aangewezen om persona’s
in kaart te brengen. Beschrijf hoe je typische sollicitant eruit ziet, welke soort 
sollicitanten je hebt voor welke functie en waar ze naar op zoek zijn. Deze 
oefening is belangrijk om je verhaal op te bouwen! Hoe beter je inspeelt op 
deze behoeften en hoe beter je de mogelijke barrières van tafel veegt, hoe 
sterker je verhaal wordt.



Na de theorie is het tijd voor de praktijk. Afhankelijk van je 
doelgroep, van je organisatie en van je behoefte, kiezen we 
de juiste kanalen, media en content om impact te maken. 
Om je inspanningen maximaal te laten renderen is een 
goeie mix vaak de juiste weg.

Een sterk employer brand bouwen doe je niet met een 
one-off. Zeker vandaag is het cruciaal om aan de praat te 
blijven over je inspanningen, ervaringen en realisaties. 
Natuurlijk zijn er momenten waarop het gaspedaal iets 
dieper ingedrukt moet worden, maar eigenlijk moet het 
altijd in beweging blijven.

Stap 5

Campagnemodus: 

ingeschakeld

Met welke type campagne bereik je best je doelpubliek?

Advertenties in het 
straatbeeld, in kranten en 
magazines of op televisie.

Above the line

Zet een dynamisch platform 
op waar verhalen en 
ervaringen gedeeld worden.

Employer story platform

Maak de stap naar solliciteren 
sneller en eenvoudiger met 
een toegewijde website.

Spring in het oog op 
jobbeurzen, en bereik jong 
talent dat op zoek is naar een 
job.

Jobbeurzen

Blijf eenvoudig aan de praat 
over jezelf als werkgever, over 
je USP’s en over de ervaringen 
van je huidige medewerkers.

Sociale media

Recruitment website



Maak blijvers van je starters

Stap 6

Retentie. Hoe zorg je dat nieuwe werknemers blijven? Elke nieuwe 
werknemer is een investering, en een hoge churn rate of uitval legt dus 
financiële druk op je organisatie. Hoe zorg je er dan voor dat je starters 
willen blijven?

Door starters nog voor ze beginnen een duidelijke employee journey
te schetsen, zet je jouw organisatie in de verf. Het getuigt van visie, 
openheid en een oog voor ambitie. Wanneer een potentiële sollicitant 
het gevoel krijgt dat er geen verticale dynamiek is en dat zijn mogelijke 
job eerder statisch of uitvoerend is, dan zal hij of zij niet solliciteren of 
snel weer uitkijken naar nieuw en uitdagend werk.

Employee advocacy

De échte ambassadeurs van jouw 
employer brand zijn je huidige 
werknemers. Hun ervaringen, 
werkvreugde en dynamiek is een 
spiegel voor potentiële starters. 
Betrek dus zeker je huidige 
werknemers in je inspanningen 
voor employer branding en 
verzamel hun verhalen en 
positieve reacties bij 
vernieuwingen en verbeteringen!

Employee 

journey

Sollicitatie

Onboarding

Ontwikkeling

Motivatie

Verandering



Een nieuwe adem voor jouw 

employer brand?

Bij Effectis helpen we organisaties met employer branding op maat. Elke 
organisatie is anders. Afhankelijk van de behoeften, het budget en de 
ambities, tekenen we de juiste strategie uit: met de juiste kanalen, de juiste 
middelen en een haarscherpe boodschap.

Ben je op zoek naar een ervaren partner om jouw employer brand uit te 
bouwen? Wil je graag je huidige inspanningen challengen of optimaliseren? 
Of heb je nood aan gerichte ondersteuning voor één aspect van je 
employer branding? Effectis zorgt voor flexibele oplossingen. Op 
projectbasis, als consultancy of als een full service.

Benieuwd hoe we je 

kunnen helpen?

Elke duurzame samenwerking 
begint bij een verdiepend 
kennismakingsgesprek. We 
leren je onderneming graag 
beter kennen!

Contacteer ons voor een 
vrijblijvende afspraak.Contacteer Inge Contacteer Jade

mailto:inge@effectis.be
mailto:jade@effectis.be
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