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“Ondanks dat medewerkers meer kennis hebben dan ooit, komen ze niet op de eerste plaats.
Bedrijven moeten het vertrouwen van medewerkers gaan herwinnen.”

Het probleem

Yves Pilet MBM MSc



Of je nu met bedrijven of consumenten praat, producten of diensten verkoopt, bedrijven 

zijn het meest succesvol in marketing wanneer hun externe promotie duidelijk waarden 
en een visie communiceert die resoneert met hun publiek. Maar zelfs de meest 

doordachte en impactvolle externe promotie-inspanningen zullen geen blijvende impact 
hebben, tenzij de acties van het bedrijf die visie en waarden versterken.

Een bedrijf dat geen bepaalde waarden of visie belichaamt, is niets anders dan een 

holle schil. Klanten zullen dat doorzien. En wat nog erger is, is een bedrijf dat zich 
gedraagt op een manier die in strijd is met zijn waarden en visie. Deze bedrijven lopen 

het risico als hypocriet of zelfs onbetrouwbaar en kwaadwillig te worden beschouwd.

Voor medewerkers is het niet anders.

Window dressing is ongeloofwaardig

Vraag een marketeer eens wat waar hij aan denkt bij de term ‘communicatie’? Ik wed 

dat je antwoorden krijgt als ’doelgroepen’, 'website' of 'campagne'. Vraag een HR-
medewerker eens waar hij aan denkt bij de term ‘communicatie’. Grote kans dat hij 

zegt ‘interne berichtgeving’, ‘proces’ en ‘richtlijnen’. Vraag echter beide echter waar ze 
aan denken bij ‘employer branding’ en dan volgt of een onsamenhangend verhaal over 

arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Of, nog erger, het blijft stil.

Marketeers en HR-medewerkers zijn het onderwerp te vaak over het hoofd: employer 
branding. Een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering en zonder daar aandacht aan 

te besteden presteert het bedrijf minder goed. Het opbouwen van het 
consumentenmerk is zeker van belang, maar niet genoeg. Er is meer nodig. Arbeids-

marktcommunicatie is ook niet genoeg. Ook dan is er meer nodig. Beiden zijn namelijk 
het meest effectief wanneer een doelgroep zich verbonden voelt met de waarden en 

visie waar een bedrijf voor staat. Waarden waar klanten zich mee willen identificeren 
en een visie die medewerkers delen.
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Ten eerste zijn bedrijven die niet employer branding uitoefenen gewoon minder 

inspirerende werkplekken. Het is niet zo dat deze bedrijven het niet overleven - het zijn 
alleen ongeïnspireerde medewerkers die niet-inspirerende resultaten creëren. In deze 

situaties hebben merkinspanningen niet hun volledige waarde kunnen aantonen. 
 

Ten tweede, wanneer de visie en waarden niet intern worden verdedigd, zal dat 
uiteindelijk (ten kwade) gebeuren in de beslissingen die uw medewerkers nemen en de 

manier waarop ze omgaan met klanten. En dat hoeft nog niet eens groots te zijn. Het 
kan de manier zijn waarop een e-mail wordt geformuleerd, hoe een klacht wordt 

afgehandeld of de toon van een post op social media. Maar als klanten zien dat uw 
gedrag niet overeenkomt met de waarden en visie die u extern nastreeft, zullen ze u 

straffen door hun zaken elders te doen.

Meer dan een poster aan de muur  

 
Employer branding is het proces waarbij uw werknemers, potentieel medewerkers, 

klanten en stakeholders verknocht worden aan uw waarden als werkgever. Het is meer 
dan een poster aan de muur of een video van een medewerker op de website 

plaatsen. Employer branding is een voortdurende, gerichte investering in het bouwen 
van een cultuur gebaseerd op waarden en een visie die aansluit bij externe 

marketinginspanningen voor klanten.
 

Misschien klinkt employer branding als een leuke marketingactie of iets om te doen als 
de nood aan de man is (en medewerkers moeten worden aangetrokken, zoals veel 

bedrijven dit voelen in een hoogconjunctuur). Maar het heeft eigenlijk altijd belangrijke 
gevolgen voor zowel de omzet als de winst waar jonge en oude bedrijven zich bewust 

van moeten zijn.
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Ten tweede zijn de attitudes van consumenten verschoven. Het is niet langer genoeg 

voor bedrijven om te zeggen dat ze om de samenleving geven. Consumenten, vooral 
millennials, eisen nu dat bedrijven actief een rol spelen bij het creëren van sociaal 

welzijn. Dat betekent echte actie ondernemen, het niet alleen maar roepen in media-
uitingen. Het moet ook passen bij het bedrijf. Niet voor niets blijft het voor een 

wereldspeler als Shell lastig dat ze ook geven om het milieu.

En tot slot heeft recent misbruik van persoonsgegevens ertoe geleid dat consumenten 
steeds sceptischer zijn over de beweegredenen van een bedrijf. Bedrijven weten meer 

over ons dan ooit tevoren, dus moet het vertrouwen dat daarmee gepaard gaat worden 
verdiend. Hoe schril is het contrast dat het vertrouwen van de samenleving in het 

bedrijfsleven en de politiek bijzonder laag is.

Daarom werkt het niet 

 
Het afstemmen van interne en externe branding is altijd belangrijk geweest. Maar 

vandaag de dag zijn de risico's van niet investeren in employer branding vele malen 
groter. En niet alle bedrijven realiseren zich dit. Vaak wordt gedacht dat het alleen voor 

grote multinationals geldt. Maar dat blijkt niet te kloppen. Ook MKB-ers dienen 
employer branding ter harte te nemen.

 
Ten eerste hebben de medewerkers van nu meer dan ooit kennis over wat bedrijven 

feitelijk doen in de wereld. Een geïsoleerd incident kan snel veranderen in een zeer 
grote pr-ramp met alleen een post op Facebook, video op YouTube of een Twitter 

screenshot.
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Maar je kan al raden dat het resultaat niet blijft hangen. In plaats daarvan kiezen de 

goede bedrijven een reeks bedrijfsbrede vergaderingen, medewerkersonderzoeken, 
interviews met klanten en leiderschapsgesprekken om richting te geven aan deze taak. 

Het inrichten van een dergelijke aanpak door alle betrokkenen helpt om zich eigenaar 
te voelen van het proces, wat de kans op slagen groter maakt.

En nu?

Als employer branding zo'n cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering is, waarom doen 

niet meer bedrijven het dan goed?

Ten eerste is het moeilijk. Je kunt medewerkers niet één keer vertellen over je visie en 
waarden of vastleggen in een boekje of poster en verwachten dat de cultuur verandert. 

Het vergt echte investeringen van de CEO en het leiderschap van het bedrijf. In menig 
bedrijf heb ik gezien dat het opbouwen van visie en waarden echt lastig is. Vaak wordt 

de snelle route gekozen voor een aanpak waar een paar mensen bij elkaar worden 
geroepen om dit uit te dokteren.
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Ten derde is het ook eenvoudig om uit te stellen. Omdat het moeilijk is om de 

voordelen van employer branding te meten (of de risico's om het niet te doen), kunnen 
bedrijven voor de gek worden gehouden door te denken dat ze zonder ook ermee weg 

kunnen komen. Wanneer iets echter moeilijk is, betekent dit niet dat dit een vrijbrief is. 
Concurrenten gaan immers met potentiële medewerkers aan de haal.

Ten tweede wordt de echte reden niet erkend: medewerkers komen niet op de eerste 

plaats. Ze zeggen van wel, maar leidinggevenden denken: "wie betaalt, bepaalt". Dat is 
niet alleen oud nieuws, maar ook een gemiste kans. Op het moment dat die 

werkgevers personeel nodig hebben, schieten ze overspannen in de actiemodus. En 
dat terwijl ze eigenlijk wel weten dat de arbeidsmarkt van nu anders is dan vroeger. 

Halsoverkop gaan ze een vacature plaatsen op hun site, social media inzetten, 
plaatsen op job boards of uitzendbureaus bellen. Die vacature voelt dan als een eerste 

kennismaking zonder jezelf formeel voor te stellen aan de lezer. Onduidelijk en 
onpersoonlijk. Het voelt gewoon afstandelijk. Het aantrekken van personeel is namelijk 

veel meer dan alleen het plaatsen van je vacature. "Wat dan?" hoor ik je denken. 
Neem alvast van mij het volgende aan: het vraagt om oprechte interesse in de 

kandidaat.
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Drie typen merken zijn te onderscheiden in de wereld van branding:

• Corporate brand (het organisatiemerk) 

De organisatie als merk. Denk bijvoorbeeld aan Apple, Google en McDonald’s als 
organisatie (niet als product) en welke associaties dit oproept.

• Consumer brand (het producten / dienstenmerk) 

Dit zijn de merken in de vorm van producten of diensten die een organisatie levert. 
Denk bijvoorbeeld aan de iPhone van Apple, Gmail van Google en de Big Mac van 

McDonald’s.

• Employer brand (het werkgeversmerk) 
Het employer brand is de werkgever als merk. Denk hierbij aan hoe het is om te 

werken bij Apple, werken bij Google en werken bij McDonald’s.

Het vertrekpunt 

 
Bij branding draait het om het associatienetwerk dat de ontvanger in zijn hoofd heeft bij 

het zien of horen van een specifiek product, dienst of organisatie. Bij het zien van het 
logo van bijvoorbeeld McDonald’s denken veel mensen aan hamburgers, ongezond 

eten, fastfood en eventuele krijsende kinderen.

Dit associatienetwerk is deels het resultaat van de (eigen) ervaring van de ontvanger 
en deels gestuurd door communicatie van de organisatie (marketingacties). Dit 

associatienetwerk is voor alle merken verschillend, maar bepaald in grote mate de 
aantrekkingskracht om het product of dienst aan te schaffen.
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Employer branding kan verschillende wijzen gedefinieerd worden, maar de meest 

geschikte definitie is de volgende (uitgebreide) variant:

Employer branding is het versterken van het employer brand om talentvolle 
medewerkers op het juiste moment in de juiste aantallen aan te trekken, te motiveren 

en te behouden. Het employer brand is het pakket van functionele, economische en 
psychologische voordelen die verschaft worden door de onderneming die verschaft 

worden door de onderneming waar men in dienst is.
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• Geloofwaardigheid  

Mensen geloven nu eenmaal eerder hun familie en vrienden, dan een 
personeelsadvertentie. De reputatie van een werkgever is van invloed om te kiezen 

voor een bepaalde werkgever.

Maar het juiste associatienetwerk en geloofwaardigheid alleen is niet voldoende. Het 
vraagt om toewijding van een bedrijf. Onmogelijke is het niet. Zeker als je weet dat 

iedere organisatie een employer brand heeft. Een structurele aanpak helpt en 
formuleren van onderscheidend vermogen. De kern hierin is de Employer brand Value 

Proposition (EVP): een allesomvattende waarde propositie richting de huidige 
medewerkers van de organisatie en nieuwe medewerkers op de arbeidsmarkt. Dit 

vraagt om cultivatie van het employer brand in de vorm van een strategische aanpak 
tussen de CEO, de Marketingafdeling en de HR-afdeling.

Onmisbare aspecten 

 
Voor alle drie van de merktypen zijn het associatienetwerk en geloofwaardigheid van 

cruciaal belang. Zonder deze ingrediënten is het een lege huls. Een boek zonder een 
verhaal. In het geval van het employer brand betekent dit dat de volgende aspecten 

van belang zijn:

• Associaties 
Beïnvloeden van de keuze om werkzaam te zijn bij een bepaalde werkgever op basis 

van de aanwezige bedrijfscultuur. Past die bij een potentiële medewerker, dan komt 
hij er graag werken.
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“Employer branding is je als mens durven te presenteren.”

De oplossing
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Een aanpak die werkt

Blue Print is het strategische model voor jouw employer brand waarmee je 

jouw werkgeversmerk kunt analyseren, definiëren en meten. Mijn methodiek 

is gebaseerd op de analyse van meer dan 750 bedrijven en het inwinnen 

van advies van verschillende (mondiale) experts op het gebied van het 

aantrekken, motiveren en behouden van talent. De methodiek bestaat uit 

vier fasen: search, think, act en check en heeft vijf bijbehorende tools. 

Specifieke producten en diensten zoals online vragenlijsten en workshops 

maken de Blue Print methodiek compleet.

Blue Print methodiek
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Medewerkers kiezen

In de eerste fase van Blue Print, genaamd Search, staat het onderzoeken van de 

huidige status van het employer brand centraal. Door te kijken naar de ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, wort een inschatting gemaakt van de 

omgeving waarin het bedrijf opereert. Vervolgens wordt gekeken naar de mate van 
aantrekkelijkheid van het bedrijf zelf, specifiek de aantrekkelijkheid als werkgever 

zowel binnen als buiten het bedrijf. De vraag die beantwoord zou moeten worden is 
waarom iemand bij uw bedrijf willen werken? De keuze op de arbeidsmarkt is enorm 

en anders dan in het verleden, bepalen medewerkers steeds meer of ze überhaupt bij 
een bedrijf aan de slag willen. Krapte op de arbeidsmarkt is een gangbaar fenomeen 

en de vrijheid van keuze is inherent aan de moeite die werkgevers moeten doen om 
medewerkers aan te trekken en te behouden.
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Daarnaast is de arbeidsmarkt continue in beweging. Personeelsbestanden van 

bedrijven vergrijzen en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat specifieke 
vaardigheden blijven veranderen. Werkgevers moeten inzicht krijgen in welke type 

medewerkers ze op welk moment nodig hebben om zo hun marktbelofte in de vorm 
van producten en diensten in te kunnen blijven lossen.



Anders dan anderen

Zodra de status van het huidige employer brand helder is, volgt de tweede fase: Think. 

Middels de EVP ga je bepalen in je strategie welke aspecten van je bedrijfscultuur je 
gaat benadrukken. Dat is immers waar je de juiste mensen mee aantrekt en behoudt. 

Doelen stellen is net zo belangrijk. Weten waar je voor wil gaan, bepaalt uiteindelijk in 
welke mate succes jouw bedrijf ten deel valt. Welke mijlpalen dienen daarom gehaald 

te worden? En hoe ga je dit aanpakken. Uitgangspunten daarbij zijn de relevante KPI’s 
en de opzet van een communicatiestrategie. En juist de doorvertaling van de EVP naar 

de communicatiestrategie is daarbij onontbeerlijk. Weten welke aspecten van je 
bedrijfscultuur je gaat benadrukken in je communicatie (en op welke manier) bepaalt in 

welke mate je succesvol aan je employer brand bouwt. Zo heeft het geen zin om 
bijvoorbeeld social media in te zetten om nieuwe medewerkers aan te trekken als je 

niet weet hoe je daarin je onderscheidend vermogen van jouw content kan ventileren.
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Het geheime ingrediënt

Act is de derde fase van de Blue Print methodiek. Hierin wordt de strategie die bij Think 

is uitgedacht concreet ingezet. Het is de vertaling van onder meer de interne en 
externe communicatie naar middelen en de inzet daarvan richting de relevante 

doelgroepen. Communicatie is zeker van belang in deze fase, maar niet van 
doorslaggevend belang. Dat is beïnvloeden van managementgedrag wel. Managers 

bepalen nog steeds voor het grootste gedeelte waarom medewerkers kiezen voor een 
andere werkgever. Het aansturen van medewerkers wordt daarmee nog belangrijker. 

En dat is niet alleen aansturen op harde KPI’s, maar steeds meer op zachte factoren 
die ook daadwerkelijk gemeten moeten worden. Net zoals in de recruitment fase van 

de employee journey gekeken moet worden of een medewerker past bij de 
bedrijfscultuur, zullen managers en medewerkers samen moeten bepalen in hoeverre 

ze elkaar verder helpen. Het opleggen van opdrachten alleen is niet meer voldoende. 
Het belang van communicatievaardigheden tussen beide partijen groeit en zorgt ervoor 

dat medewerkers liever een coach dan een baas hebben.
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Als dat gebeurt, die je als bedrijf medewerkers ook te faciliteren in het verspreiden van 

deze boodschap. Wees dat behulpzaam en open in. Zorg ervoor dat content 
beschikbaar wordt gesteld en dat medewerkers met vragen over inzet van social media 

beantwoord worden. Beperk ze verder niet in gebruik van social media. Laat ze hun 
verhaal doen. Is het negatief gebruik het als leergeld voor verbetering, is het positief 

zie het als een versterking van je employer brand



Benut kansen

In de vierde en laatste fase, Check, wordt het effect gemeten van alle inspanningen. 

De reden? Om het te gebruiken om het steeds beter te doen. Als bedrijf wil je weten of 
de perceptie van je employer brand daadwerkelijk geloofwaardig en onderscheidend is. 

Of de boodschap land. Of je de juiste medewerkers aantrekt en behoudt. Of je jouw 
gesteld KPI’s daadwerkelijk haalt.

De juiste medewerkers zijn loyaal aan het bedrijf en in staat om een goede band op te 

bouwen met jouw klanten. Dit zorgt ervoor dat de productiviteit van die medewerkers 
alleen maar stijgt. Maar weet dat employer brand geen trucje is. Het is een lange 

termijn strategie die om toewijding vraagt en geleerde lessen uit het verleden ingezet 
worden om het verder te versterken. Het opbouwen van een reputatie kost tijd, geld en 

de wil om te veranderen en niet iedereen wil dat. Een gemiste kans, want iedereen kan 
het. Het is vooral een kwestie van willen. Zien waar de prioriteiten moeten liggen. Je 

kan wel bedrijfsdoelstellingen willen halen, maar hoe ga je dat doen zonder de juiste 
mensen?
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Bij employer branding staat je bedrijfscultuur en inzetten van communicatie, zowel 

intern naar medewerkers en intern tussen manager en medewerker als extern richting 
doelgroepen op de arbeidsmarkt, helpt maar is niet de sleutel. Het gaat uiteindelijk om 

gedrag. Weten hoe je oprecht naar mensen kunt luisteren, weten wat zij belangrijk 
vinden, zodat jullie samen kunnen bouwen aan de toekomst van een sterk bedrijf en 

een werkgever waar je graag voor werkt.

Benut die kans.



Hulp nodig? 

 
Wil je ook weten hoe jij als werkgever je merk versterkt? Neem contact met mij op en ik 

licht je graag toe welke mogelijkheden er zijn.

　

Yves Pilet MBM MSc 
Employer branding specialist
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Contactgegevens

Telefoon: +31(0)6 4242 6703

Internet: yvespilet.nl  
Email: mail@yvespilet.nl

LinkedIn: linkedin.com/in/yvespilet 
Twitter: twtter.com/yvespilet



Employer branding specialist

Yves Pilet MBM MSc
Consultant

Spreker

Auteur

Gastdocent

Durf je als mens te presenteren
E-book

Yves Pilet adviseert werkgevers over employer branding, is actief 

als (inter)nationaal spreker en is gastdocent. Hij heeft meer dan 
een decennium onderzoek gedaan naar en kennis gedeeld over 

employer branding. Hij ontwikkelde de Blue Print methodiek en is 
auteur van het boek ‘Boost Your Employer Brand’.
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