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Meer banen, meer vacatures en meer werkenden; de 

arbeidsmarkt blijft aantrekken. De cijfers van het CBS zijn 

duidelijk: er zijn nu ruim twee en een half keer zoveel 

vacatures als medio 2013, toen de laagste stand bereikt 

werd. De crisis waar Nederland uit kwam, was diep. Die tijd 

ligt inmiddels achter ons. Er is inmiddels een andere 

realiteit met een recordaantal openstaande vacatures. 

Werkgevers hebben grote uitdagingen op een arbeidsmarkt 

die steeds verder onder spanning komt te staan. Binnen de 

aantrekkende economie schieten de thema’s employer 

branding en arbeidsmarktcommunicatie dan ook naar 

boven op de agenda. Organisaties zien zich dan ook 

geconfronteerd met deze strategische issues. Hoe binden 

en behouden we talent? Hoe worden we gezien als 

werkgever? Lukt het ons de nieuwe generatie aan ons te 

binden? Het zijn vragen die de revue passeren. 

BOOM verrichtte binnen één van de snelst aantrekkende 

sectoren, de sector zakelijke dienstverlening, een 

verkennend onderzoek uit met als focus het thema 

‘employer branding en arbeidsmarkt’. Met het onderzoek 

wordt inzicht verkregen in de issues en thema’s die op dit 

moment spelen. Ook zijn met dit onderzoek de huidige 

verwachtingen voor de rest van dit jaar gepeild.
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bestaande situaties tot in detail. Tijdens haar studie Communicatie- 
   wetenschappen aan de Universiteit Twente ontwikkelde zij haar 
interesse voor onderzoek en kennis van het menselijk gedrag. In 
elk onderzoek, zowel kwalitatief als kwanti tatief, zorgt ze ervoor 
dat de onderste steen boven komt. Regelmatig verdiept ze zich 
in gedrag, onderliggende waarden, opvattingen en drijf veren 
binnen organisaties, om zo ook écht wat te kunnen betekenen 
voor klanten. 

David is een ervaren professional in communicatiemanagement. 
Hij zet graag zijn tanden in strategisch complexe vraagstukken. 
Het is zijn drijfveer om organisaties en mensen daadwerkelijk te 
ontwikkelen en verder te brengen. David onderzoekt situaties  
op pragmatische wijze en maakt op de praktijk toegespitste  
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Binnen welke functiegroep bent u werkzaam?

Binnen welke branche is uw organisatie actief?

HRM
Directie Midden- 

management

24% 41% 35%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Accountancy & belastingadvisering  11%

Communicatie, marketing en reclame  6%

Organisatieadvies & managementadvies 9%

Vastgoed en makelaardij  3%

Financiële dienstverlening  24%

Verzekeringen en assurantiën  5%

Arbeidsbemiddeling en uitzendbureaus 7%

Advocatuur  5%

Facilitaire dienstverlening  9%

Overigen  21%

Onderzoeksopzet & 
respondenten 

Het onderzoek is uitgevoerd onder 100 organisaties in de zakelijke dienst-

verlening. Dit waren zowel kleine, middelgrote, als grote organisaties. De 

sectoren varieerden van accountancy, advocatuur, communicatie & 

marketing tot ICT en financiële dienstverlening. Binnen de organisaties 

gaven zowel directie, HRM als het middenmanagement hun input. De 

uitkomsten zijn gebaseerd op een schriftelijke vragenlijst die digitaal is 

uitgezet via Panelclix. Binnen dit panel is een voor Nederland repre-

sentatieve samenstelling van respondenten samengesteld. Het veldwerk 

is in Q1 afgerond. Ter controle zijn bij de meting enkele vragen gesteld om 

te verifiëren dat respondenten beschikken over relevante kenmerken. 

Hierdoor is alle data die in dit onderzoek wordt gerapporteerd afkomstig 

van relevante respondenten die werkzaam zijn binnen de sector zakelijke 

dienstverlening en een voor dit onderzoek relevantie functie hebben.

Hoeveel medewerkers telt uw organisatie?

< 25 > 15026 t/m 150

33% 35% 32%

4

strategie en communicatie



Organisaties zijn zich bewust van de uitdagingen waarvoor zij staan.  

83% van de respondenten geeft aan dat het werven en selecteren van  

gekwalificeerde medewerkers een uitdaging is. Opvallend is dat dit thema 

een stuk hoger op de agenda staat bij HRM (100%) en bij het midden-

management (89%), dan bij de directie (68%). 

Op directieniveau heeft vooral het betrokken houden van de huidige 

medewerkers de aandacht (69%). Ook het werven en selecteren van 

gekwalificeerde medewerkers staat bij de directies in de top drie (68%). Het 

behouden van huidige medewerkers is daarnaast een belangrijk 

aandachtspunt (59%). 

Voor HRM is werving en selectie de belangrijkste uitdaging (100%), evenals 

het werven en selecteren van medewerkers met een juiste persoonlijkheid 

(100%). Ook is de executie, oftewel de juiste inzet van middelen - bij HRM 

een belangrijk aandachtspunt (92%). 

Het middenmanagement ziet met name uitdagingen bij het werven en 

selecteren van medewerkers met de juiste kwalificaties (89%) en met de 

juiste persoonlijkheid (83%). Ook het betrokken houden van huidige 

medewerkers (71%) zien zij als een belangrijk issue. 

Issues op het gebied van 
employer branding & 
arbeidsmarktcommunicatie

De top drie issues per functiegroep

Directie

HRM

Middenmanagement

1. Betrokken houden van huidige medewerkers bij de organisatie

2. Werven en selecteren van gekwalificeerde medewerkers 

3. Behouden van huidige medewerkers

1. Werven en selecteren van gekwalificeerde medewerkers

2. Werven en selecteren van medewerkers met de juiste persoonlijkheid 

3. Bepalen juiste inzet communicatiemiddelen bij werving en selectie

1. Werven en selecteren van gekwalificeerde medewerkers 

2. Werven en selecteren van medewerkers met de juiste persoonlijkheid 

3. Betrokken houden van huidige medewerkers bij de organisatie

83%
van de respondenten geeft aan dat het 
werven en selecteren van gekwalificeerde 
medewerkers een uitdaging is. 
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Op directieniveau staat  
het behouden en betrokken  

houden van medewerkers  
hoog op de agenda.
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Diverse professionals binnen organisaties zijn betrokken bij employer 

branding en arbeidsmarktcommunicatie. Hoe wordt gedacht over de 

diverse geledingen binnen de eigen organisatie? In hoeverre staan de 

vraagstukken bij betrokken afdelingen op de kaart?

Beeld over betrokken  
professionals 

Beeld over afdeling communicatie 
Over de communicatie-afdeling heerst vooral het beeld 

dat men binnen deze afdeling met name aandacht laat 

uitgaan naar het uitdragen van het werkgevers merk 

(41%), gevolgd door de juiste inzet van communicatie-

middelen bij werving en selectie (38%) en de werving en 

selectie van gekwalificeerde medewerkers (35%). 

Beeld over afdeling HRM
Over de HRM-afdeling heerst vooral het beeld dat men 

zich binnen deze afdeling richt op de werving en selectie 

van gekwalificeerde medewerkers (64%), gevolgd door 

de werving en selectie van medewerkers met een juiste 

persoonlijkheid (51%) en het betrokken houden van hui-

dige medewerkers bij de organisatie (47%). 

Beeld over directie
Wat is het beeld dat HRM-professionals en midden-

management hebben over de eigen directie? Volgens 

deze professionals ziet de board met name de werving en 

selectie van gekwalificeerde medewerkers als belang-

rijkste issue (67%), gevolgd door het betrokken houden 

van huidige medewerkers bij de organisatie (43%) en het 

behouden van huidige medewerkers (42%). 

Opvallend: 
Directies weten kennelijk intern goed uiteen te zetten wat volgens hen de 

belangrijkste issues zijn. Het beeld binnen de organisatie komt overeen 

met het belang dat directies zelf hechten aan issues. 

7

strategie en communicatie



Bij welk opleidingsniveau van nieuwe medewerkers zijn  
de uitdagingen op het gebied van werving en selectie 
vooral van toepassing?

Mbo 
(15%)

Hbo 
(55%)

Wo 
(28%)

Geen van allen
(2%)

Wat betreft opleidingsniveau wordt de grootste uitdaging gezien in  

het aantrekken van medewerkers op hbo-niveau (55%), gevolgd door  

wo-niveau (28%). 

Wervingsopgave en  
opleidingsniveau 

Welk van de onderstaande issues worden volgens u door 
geledingen binnen uw organisatie erkend?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Werven en selecteren van gekwalificeerde medewerkers  67%  64%  35%

Hebben van een lage naamsbekendheid als werkgever  17%  21%  21%

Binden van de nieuwe generatie (millennials, xennials)  23%  29%  17%

Betrokken houden van huidige medewerkers bij de organisatie (engagement)  43%  47%  22%

Organiseren van effectieve recruitment-activiteiten  23%  30%  19%

Werven en selecteren van medewerkers met een juiste persoonlijkheid  40%  51%  27%

Behouden van huidige medewerkers  42%  46%  22%

Uitdragen van een sterk werkgeversmerk (employer brand)  33%  31%  41%

Bepalen juiste inzet communicatiemiddelen bij werving en selectie  28%  39%  38%

Geen van bovenstaande issues wordt erkend  5%  7%  14%

Erkend volgens directie Erkend volgens HRM Erkend volgens Communicatie
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Voor de werving en selectie van nieuwe  

medewerkers ligt de nadruk op de inzet  

van online middelen. Deze ontwikkeling  

sluit aan bij een brede trend binnen het  

communi catievak waarbij er in toenemende 

mate digitale kanalen worden ingezet door 

organisaties.  

LinkedIn is onder de respondenten het  

meest populaire instrument voor werving en  

selectie (69%). Online advertenties (63%) en  

vacatures op vacaturewebsites (62%) zijn ook 

dit jaar onverminderd populair. Het minst 

populair is Twitter (27%).

Wat betreft de in te zetten middelen zijn er 

behoorlijke verschillen tussen HRM, midden-

management en de directie te zien.

Opvallend is bijvoorbeeld dat HRM met 80% 

aangeeft een recruitmentwebsite in te willen 

zetten, ten opzichte van 45% bij het midden-

management en 26% onder de directie.

Inzet van activiteiten 
en middelen

In hoeverre verwacht u de onderstaand genoemde middelen  
en activiteiten het komende jaar in te zetten voor werving en 
selectie van nieuwe medewerkers?

Eigen recruitmentwebsite  46%

Offline advertenties  34%

Externe recruiters  36%

Traineeships voor studenten  42%

Bedrijfspagina op vacaturesites  42%

Facebook  43%

Inzet ambassadeurs uit eigen organisatie  57%

Een ‘werken bij’ pagina op corporate website  55%

Vacatures op vacaturesites  62%

Twitter  27%

Interne recruiters  54%

Gastcolleges bij relevante opleidingsinstituten  33%

Recruitmentsoftware  33%

LinkedIn  69%

Online advertenties  63%

Deelname aan beurzen  32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Linkedin als middel blijkt ook in 
2018 onverminderd populair
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Het thema dat hoog op de agenda staat, is het activeren van huidige  

medewerkers om hun eigen netwerk in te zetten voor de werving van 

nieuwe medewerkers (65%). Ook aan het inzetten van huidige mede-

werkers als employer brand ambassadors hecht de helft van de  

respondenten veel waarde (50%). 

Opvallend is dat uit het onderzoek naar voren komt dat reeds 57% van de 

ondervraagden aangeeft dat medewerkers binnen de organisatie inzien 

dat zij invloed hebben op het werkgeversmerk. Dit bewustzijn  

betreffende het gedrag is een uitstekende voedingsbodem voor het  

inzetten van huidige medewerkers als ambassadeurs. Zij kunnen dus  

actief ingezet worden om gezicht te geven aan de organisatie. Denk hierbij  

aan het leveren van een actieve bijdrage op sociale media, zoals LinkedIn, 

Facebook en Instagram en het leveren van input voor een recruitment-

website of ‘werken bij’ pagina op de eigen website. 

Medewerkers  
als ambassadeurs 57%

Medewerkers van mijn organisatie zien in dat 
zij invloed hebben op het werkgeversmerk.

In hoeverre verwacht u dat de volgende thema’s voor  
uw organisatie spelen in 2018?

Het inzetten van huidige medewerkers 
als employer brand ambassadors.

Het communiceren van een 
werkgeversmerk om de organisatie te 
onderscheiden van andere werkgevers.

Het activeren van huidige medewerkers om hun eigen 
netwerk in te zetten voor de werving van nieuwe 
medewerkers.

Het communiceren van secundaire 
arbeidsvoorwaarden om de 
organisatie te onderscheiden van 
andere werkgevers.

50%

65%

45%

48%
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50%

Employer branding en arbeidsmarktcommunicatie zijn bij het overgrote 

deel van de organisaties belegd bij HRM (43%). Ook directie (33%) en 

communicatie (30%) houden zich bezig met dit thema. Als we ingaan op 

de vraag waar het vraagstuk belegd zou moeten zijn, geven respondenten 

aan dat HRM hiervoor de meest logische keuze is. Wél worden directie 

(37%) en communicatie (35%) als logische medespelers gezien.

Organisatie, eigenaarschap  
en expertise 

Waar is het thema employer branding en arbeidsmarkt-
communicatie belegd? 

Waar zou employer branding en arbeidsmarktcommunicatie 
belegd moeten zijn? 

43%

44%

29%

34%

17%

22%

25%

36%

33%

37%

HRM

HRM

Communicatie

Communicatie

Marketing

Marketing

Recruitment

Recruitment

Directie/ 
Management

Directie/ 
Management

Als we nu niet investeren in arbeids-
marktcommunicatie, dan hebben we  
de komende jaren moeite om geschikte  
mensen te vinden.
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Opvallend is dat HRM-respondenten doorgaans van mening zijn dat het 

thema employer branding en arbeidsmarktcommunicatie vooral bij HRM 

thuishoort (71%) en dat directies vinden dat het vooral bij de directie  

belegd zou moeten zijn (41%). Wel is het zo dat wordt erkend dat employer 

branding en arbeidsmarktcommunicatie als thema regelmatig op de 

agenda staat bij directies (55%). Daar waar het gaat om investeringen, 

geeft 50% van de respondenten aan dat deze benodigd zijn om de  

komende jaren geschikte medewerkers te werven en te binden.

Veel organisaties zijn reeds bekend met employer branding; slechts  

31% van de respondenten geeft aan dat de bekendheid gering is. Slechts 

39% van de respondenten geeft aan dat er op dit vlak voldoende expertise 

in huis is. Wat dat betreft is er nog werk aan de winkel als het gaat om het 

creëren van een voorkeurspositie en het benutten hiervan om potentiële 

medewerkers aan te trekken. 29% geeft dan ook aan dat organisaties de 

ontwikkeling van een werkgeversmerk onderschatten.

Slechts een gedeelte van de respondenten geeft aan dat er voldoende  

financiën worden gereserveerd voor het creëren van een werkgeversmerk 

en een employer brand story (41%) en voor het slagvaardig uitdragen van 

dit werkgeversmerk (47%). Bij 31% van de respondenten ontbreekt de tijd 

voor het ontwikkelen van een werkgeversmerk en een employer brand story 

en ook ontbreekt in 30% van de gevallen de tijd voor het uitdagen ervan. 

Kortom: minder dan de helft van de respondenten ervaart dat de exper tise 

in huis is en voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Zijn de voor-

waarden op orde, dan ontbreekt het vaak nog aan tijd en capaciteit om hier 

ook daadwerkelijk werk van te maken. 

Employer branding en arbeidsmarktcommunicatie staat als thema op de agenda bij de directie van mijn organisatie

3% 17% 25% 38% 17%
Helemaal niet mee eens Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens

Budget en capaciteit

van de respondenten geeft aan dat investeringen 
benodigd zijn om de komende jaren geschikte 
medewerkers te werven en te binden.

50%
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Slechts 39% van de respondenten geeft aan dat 

er voldoende expertise in huis is om employer 

branding goed in te zetten. Dat impliceert dat 6 

op de 10 organisaties zich niet onderscheidend 

weet te presenteren als werkgever.

39%
13

strategie en communicatie



Organisatie van employer branding en arbeidsmarktcommunicatie
Employer branding en arbeidsmarktcommunicatie als thema wordt veelal 

belegd bij de afdeling HRM. Het onderwerp komt op directieniveau nog 

te weinig aan bod. Bijna een derde van de respondenten is hier zelfs stel-

lig in: het belang van een sterk werkgeversmerk wordt onderschat. Bij iets 

minder dan de helft van de organisaties staat het onderwerp niet of niet 

expliciet en herkenbaar voor de organisatie op de agenda. Opvallend is 

dat respondenten op directieniveau dit bekrachtigen: dit thema behoort 

inderdaad vaker op boardroomniveau op de agenda te staan. De wens is 

duidelijk aanwezig om meer aandacht te geven aan dit strategische 

thema. In de praktijk zijn employer branding en arbeidsmarktcommuni-

catie nu nog (te) vaak synoniemen voor werving en selectie. Daardoor be-

staat de kans dat dit thema niet op de strategische agenda van de 

organisatie staat, niet organisatiebreed is ingebed, niet collectief wordt 

uitgedragen en er geen gedeelde verantwoordelijkheid is.

Expertise en inzet
Employer branding en arbeidsmarktcommunicatie vinden als strategisch 

thema inmiddels hun weg naar de agenda’s van organisaties. Net iets 

meer dan de helft van de respondenten ervaart echter dat er onvoldoende 

financiële middelen zijn gereserveerd. Volgens bijna een derde van de 

respondenten ontbreekt het aan tijd en capaciteit om hier ook daad-

werkelijk werk van te maken. Een belangrijk gegeven daarbij is dat de  

bekendheid met employer branding nog gering is. Slechts 39% van de 

respondenten geeft aan dat er voldoende expertise in huis is om  

employer branding goed in te zetten. Dat impliceert dat zes op de tien 

organisaties zich niet gericht en onderscheidend weet te ontwikkelen en 

te presenteren als werkgever. Zowel naar potentiële als naar bestaande 

medewerkers.

Belangrijkste conclusies

Expertise

Employer branding en  
arbeidsmarktcommunicatie  
vragen om een integrale aanpak 
en organi satiebrede inbedding. 

is een belangrijk aandachts-
punt voor organisaties.
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Engagement: arbeidsmarktcommunicatie is van iedereen

Met name op boardroomniveau is het besef groot dat het betrokken  

houden van huidige medewerkers een belangrijk issue is. Ook is hier het 

besef hoog dat medewerkers van de organisatie invloed hebben op het 

werkgeversmerk en de aantrekkelijkheid van de organisatie. 

Directies vinden het dan ook van belang om huidige medewerkers te  

activeren bij de werving van nieuwe medewerkers. Ambassadeurschap, 

oftewel het benutten van het netwerk van bestaande medewerkers bij de 

werving van nieuwe medewerkers, is dan ook een belangrijk thema. Maar 

liefst 65% van de respondenten geeft aan dat de activatie van huidige 

medewerkers om hun eigen netwerk in te zetten voor de werving van 

nieuwe medewerkers de grootste uitdaging is op het gebied van ambas-

sadeurschap.

Werving: het speelveld is online

De slag om talent vindt vooral online plaats: via LinkedIn, online adver-

tenties en vacatures op websites. Voor de werving ligt de nadruk op online 

middelen. De intentie om een eigen recruitmentwebsite of ‘werken bij’ 

pagina in te zetten is vooral hoog bij HRM. Daarbij is er een fors verschil 

van inzicht ten opzichte van management en directie. HRM lijkt vaak een 

recruitmentwebsite in te willen zetten; directies en management lijken 

nog niet overtuigd van het nut. 

Ambassadeurschap  
is een belangrijk thema.

Organisatie van employer branding en arbeidsmarktcommunicatie: 
beleg het thema integraal en organisatiebreed en agendeer op directie-

niveau

Een sterk werkgeversmerk dat breed actief in- en extern wordt uitgedra-

gen, draagt bij aan verhoogde ‘engagement1’, ‘excitement2’ en ‘company 

pride3’ bij medewerkers en aan de realisatie van een voorkeurspositie als 

werkgever bij potentiële medewerkers. Menselijk kapitaal is op deze wijze 

te winnen voor, te binden met en beter te benutten door een organisatie. 

Niet onbelangrijk: een sterk werkgeversmerk draagt direct bij aan een ge-

zonde cultuur waarin medewerkers ontwikkelen en floreren. Organisaties 

met een sterke en vitale cultuur blijken daarnaast beter crises door te  

komen. Employer branding en arbeidsmarktcommunicatie zijn dus onder-

werpen van groot strategisch belang en een collectieve verantwoordelijk-

heid. Binnen alle geledingen wordt namelijk direct invulling gegeven aan  

employer branding. De uitdaging is om dat bewust en gericht te doen. Het 

is dus om meerdere redenen raadzaam deze onderwerpen integraal te  

benaderen en te integreren binnen de organisatie strategie en bestaande 

organisatieontwikkelingsprogramma’s. Agendeer het onderwerp met regel-

maat op directieniveau en monitor de voortgang en resultaten daarbij actief. 

Aanbevelingen 

1 Onder ‘engagement’ wordt de binding verstaan tussen werknemer en werkgever. Hoe 
hoger de engagement, hoe hoger de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie  
en hoe sterker de relatie.

2 ‘Excitement’ is het plezier en welzijn dat medewerkers aan hun werk ontlenen. Als 
medewerkers rechtstreeks invloed hebben op resultaten en de waarde van hun werk 
inzien, neemt de ‘excitement’ toe. Een verhoogde ‘excitement’ leidt onder andere tot 
verhoogde arbeidsproductiviteit, verbeterde arbeidsrelaties en een lager verzuim.

3 ‘Company pride’ laat zich wel vertalen als ‘trots’. Indien medewerkers trots zijn op  
(de betekenis van) werk en werkgever leidt dit tot ambassadeurschap en mond-tot-
mondreclame. Medewerkers zijn hierbij eerder geneigd om hun eigen netwerk actief  
in te zetten voor de werving van collega’s. 
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Organisatie van employer branding en arbeidsmarktcommunicatie: 
definieer een relevant werkgeversmerk en stuur hiermee

De kracht van de (potentiële) relatie werkgever – werknemer gaat over 

veel meer dan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Juist in een 

concurrerende markt is een relevant werkgeversmerk onderscheidend en 

doorslaggevend. Een werkgeversmerk beschrijft de betekenis van een 

werkgever op voor medewerkers relevante thema’s en onderwerpen zoals 

werknemerschap, cultuur, leiderschap en HR. Het zijn onderdelen die 

belangrijk en van waarde zijn voor een medewerker en dus bepalen in 

hoeverre menselijk kapitaal is te werven, te binden en te behouden. Zie 

ook de illustratie ‘Thema’s en onderwerpen binnen een werkgeversmerk’. 

Bij een integrale aanpak waarbij organisatiebreed wordt gewerkt aan een 

krachtig werkgeversmerk, is zowel intern als extern winst te behalen. Het 

merk vormt hierbij een kompas om op kwaliteit te sturen. Het 

werkgeversmerk geeft dus richting en sturing aan alle activiteiten die 

ondernomen worden om de positie als aantrekkelijke werkgever te 

versterken. Intern door als organisatie te ontwikkelen en te verbeteren 

rondom voor werknemers relevante thema’s en onderwerpen. En extern 

door de organisatie zich rondom voor potentiële medewerkers relevante 

thema’s en onderwerpen als onderscheidende werkgever te presenteren. 

Ontwikkel dus een werkgeversmerk op de voor medewerkers relevante 

thema’s en onderwerpen en stuur daarmee bewust en gericht op het ver-

sterken van de positie als aantrekkelijke werkgever. Zijn er onderdelen 

waarop een organisatie zich volgens medewerkers dient te ontwikkelen? 

Benoem deze en geef prioriteit aan noodzakelijke en wenselijke verbete-

ringen. Benut het werkgeversmerk ook om de inhoud van de eigen  

arbeidsmarktcommunicatie gericht en relevant in te zetten. Stel vast 

welke specifieke beloften op onderwerpen de organisatie kan waarmaken 

en definieer bijkomstige communicatieboodschappen. Het werkgevers-

merk vormt zo ook een fundament voor alle te ontwikkelen arbeidsmarkt-

communicatie. Authenticiteit en geloofwaardigheid spelen een belang - 

rijke rol bij het werkgeversmerk en arbeidsmarktcommunicatie. Zorg er 

dus voor dat reële beloften worden gedaan die ook waargemaakt worden. 

Met een krachtig werkgevers-
merk is zowel intern als extern 
winst te behalen.

Thema ‘Betekenis van  
de organisatie’
• Leiderschap/seniors
• Missie
• Visie
• Merk(waarden)
• Branding, marketing en  

communicatie

Thema ‘Werknemerschap’
• Collega’s en werkplek
• Recruitment en introductie
• Direct leidinggevende
• Functie
• Functiewaardering

Thema ‘Organisatie en  
omgeving’
• Klanten en stakeholders
• Producten en diensten
• Reputatie
• MVO
• HR

Thema ‘Cultuur’
• Interne communicatie
• Beloning en waardering
• Groei en ontwikkeling
• Support en coaching
• Beoordelingscultuur

Gebaseerd op Barrow & Mosley, The Employer Brand. Een werkgeversmerk beschrijft voor 
medewerkers relevante thema’s en onderwerpen die tezamen een werkgever kenmerken. 
Het model bevat vier thema’s met voor medewerkers relevante onderwerpen. De in het 
model opgenomen onderdelen zijn voor (potentiële) medewerkers van belang. Een gewaar-
deerde en aantrekkelijke werkgever is op elk onderdeel ‘van waarde’ voor medewerkers.

Employer
brand

Thema’s en onderwerpen binnen een werkgeversmerk 
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Organisatie van employer branding en arbeidsmarktcommunicatie: 
wees uitgesproken over het doel (purpose) van de organisatie en de eigen 

cultuur zodat medewerkers met een juiste persoonlijkheid en motivatie 

zich aangesproken voelen en medewerkers zijn te binden aan de 

organisatie

Organisaties met een duidelijk, relevant en inspirerend doel (purpose) 

voor ogen zijn aantrekkelijk voor (potentiële) medewerkers. De missie van 

een organisatie moet dus niet bij een fraai statement blijven, maar écht 

inspiratie en betekenis geven aan ieders werk. Succesvolle en waardevolle 

organisaties zijn zich bewust van hun purpose. Zij sturen daarmee op een 

geloofwaardige en aanstekelijke cultuur. Zorg dus dat het doel van de 

organisatie vanuit een maatschappelijk relevant perspectief is ontwikkeld. 

Zo is voor medewerkers duidelijk dat zij werken aan een hoger doel.

Besteed doorlopend aandacht aan de ontwikkeling van de eigen cultuur. 

Is die gericht op employer engagement waarbij medewerkers worden 

betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie en op talent management 

zodat medewerkers ook gericht kunnen werken aan hun eigen doelen en 

ontwikkeling? Dan is er sprake van een aansprekende cultuur waarmee de 

loyaliteit van medewerkers kan worden bevorderd en de aantrekkelijkheid 

als potentieel werkgever richting ervaren en/of talentvolle potentiële  

medewerkers kan worden vergroot. 

Het werven en selecteren van medewerkers met een juiste persoonlijkheid 

is een belangrijk thema voor organisaties. Door specifiek het eigen 

werkgeversmerk uit te dragen in de arbeidsmarktcommunicatie, zijn  

betere resultaten bij recruitment en onboarding te realiseren. Met name 

door het doel (purpose) en de cultuur van de organisatie duidelijk uit te 

dragen. Voor een kandidaat is daardoor sneller te bepalen of een 

organisatie passend is bij zijn of haar persoonlijkheid. De afdeling 

recruitment heeft ook een duidelijker referentiekader waarmee 

kandidaten te selecteren zijn. 

Hoe ontwikkelt een organisatie een sterk employer 
brand met aantrekkingskracht en welke factoren zijn 
bepalend bij het behoud van goede medewerkers? 
Lees de insights en het advies van BOOM-adviseur  
Corinne van den Broeke op boomstrategie.nl. 

z Sterk employer brand trekt en bindt juiste medewerkers

Leestip

Expertise en inzet: richt de eigen organisatie adequaat in

De onderzoeksgegevens impliceren dat zes op de tien organisaties zich 

niet gericht en onderscheidend weet te ontwikkelen en te presenteren als 

werkgever. Het is zaak voor organisaties het discipline employer branding 

serieus in te bedden binnen de organisatie en zich onderscheidend te 

ontwikkelen en te presenteren als werkgever. Zaai om te kunnen oogsten. 

Breng de voorwaarden op orde om een organisatie onderscheidend  

te presenteren als werkgever. Zowel richting potentiële als richting  

bestaande medewerkers. Agendeer het onderwerp en definieer beno-

digde ontwikkeling en eigenaarschap.

17

strategie en communicatie

http://www.boomstrategie.nl
https://www.boomstrategie.nl/sterk-employer-brand-trekt-en-bindt-juiste-werknemers


Expertise en inzet: beleg aanjagersrol en benodigde expertise

Ten behoeve van de executie van employer branding en arbeidsmarkt-

communicatie is het van belang om binnen de organisatie capaciteit vrij 

te maken. Beleg daarom een aanjaagrol en de benodigde expertise 

binnen de afdelingen HRM, Recruitment en/of Communicatie. Deze 

afdelingen werken samen aan de executie van dit multidisciplinaire 

onderwerp. Expertise bij de visie- en planvorming, executie en operationele 

ondersteuning dient ook belegd te worden, en/of geoutsourced te worden. 

Reserveer ook voldoende financiële middelen voor de ontwikkeling als 

werkgever en om voldoende slagkracht en activiteiten te ondernemen op 

het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Een relevant en krachtig 

uitgedragen merk leidt tot betere resultaten ten aanzien van recruitment, 

onboarding, medewerkerstevredenheid en loyaliteit. 

Engagement: benut het werkgeversmerk als vliegwiel voor medewer-

kersbetrokkenheid

Organisaties gaan langzamerhand inzien dat de mate van betrokkenheid 

en alignment een grote invloed heeft op de prestaties van de organisatie. 

Medewerkersbetrokkenheid krijgt echter vaak nog niet de aandacht die 

het verdient4. Helder hebben wie je bent als organisatie, waar je voor 

staat, waar je voor gaat en hoe mensen daaraan kunnen bijdragen, zorgt 

voor verbondenheid en moedigt medewerkers aan zich te verbinden aan 

de organisatie. Dit zijn allemaal ingrediënten die bijdragen aan een sterk 

werkgeversmerk en die er tevens voor zorgen dat medewerkers zich graag 

actief als ambassadeur willen inzetten voor de organisatie. Geef het 

goede voorbeeld en betrek de eigen medewerkers bij de ontwikkeling van 

een werkgeversmerk.

Engagement: faciliteer ambassadeurschap en inspireer

De inzet van medewerkers als ambassadeurs voor de organisatie vraagt in 

de praktijk aandacht voor faciliteiten. Bied als organisatie medewerkers 

relevante content die zij kunnen delen op hun eigen netwerken, bied hen 

hierbij tips hoe zij deze content kunnen delen en inspireer hen ook hoe zij 

zelf op een effectieve wijze ambassadeur kunnen zijn. Zo wordt het bereik 

en de effectiviteit van de arbeidsmarktcommunicatie van de organisatie, 

die gebaseerd is op het gedefinieerde werkgeversmerk, vergroot. Bied 

medewerkers ook gelegenheid om een eigen bijdrage te leveren aan het 

gezamenlijk maken van content die relevant is voor potentiële collega’s. 

Denk aan een kijkje achter de schermen en geef huidige medewerkers 

hierbij een podium. Geef één en ander wel vorm binnen de kaders van 

het relevante en gedefinieerde werkgeversmerk. Zo krijgen potentiële 

medewerkers een authentieke en voor hen relevante impressie van de 

werksfeer én van hun toekomstige collega’s en neemt het engagement 

onder eigen medewerkers toe. Niet onbelangrijk: een boodschap die door 

medewerkers wordt gedeeld, wordt al snel als geloofwaardiger ervaren, 

dan een corporate boodschap. 

4 Zie het boek Alignment 2.0. van Bea Aarnoutse

Bied medewerkers relevante 
content die zij kunnen delen op 

hun eigen netwerken. Authentieke 
en geloofwaardige content wordt 

sneller gedeeld. 18
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Werving: geef het onderscheidend vermogen vorm met een recruitmentsite

Zoals gesteld, wordt de slag om talent vooral online geslagen. Het is zaak 

het eigen werkgeversmerk daar op een voor potentiële medewerkers 

aantrekkelijke wijze te ontsluiten. Via online advertenties en social kanalen 

kan het werkgeversmerk uiteraard worden uitgedragen en daarmee wordt 

aandacht gevestigd op de organisatie, maar het is ook van belang om op 

één plaats alle benodigde informatie te bundelen en af te stemmen op de 

potentiële medewerkers. Zo wordt niet alleen online de aandacht 

getrokken, maar ook de interesse gewekt en kan er gestuurd worden op 

interactie tussen een kandidaat en de organisatie. Juist met een 

recruitmentwebsite is het onderscheidende vermogen van een werkgever 

op één plaats vorm te geven. Voor de eigen arbeidsmarktcommunicatie 

en werving is een recruitmentwebsite daarbij een onmisbaar instrument 

en een fundament onder de online activiteiten. Niet alleen naar potentiële 

medewerkers maar ook naar de eigen medewerkers: zij vinden daar 

content die zij ook kunnen benutten bij hun ambassadeurschap. 

Juist in een periode van hoogconjuctuur is het noodzakelijk te blijven ont-

wikkelen als werkgever. Het aantrekken en behouden van medewerkers is 

geen sinecure. Een gerichte aanpak helpt echter om onderscheidend  

vermogen als werkgever te ontwikkelen en uit te dragen. Hiermee zijn 

medewerkers te binden en is een voorkeurspositie als potentiële werkge-

ver te bewerkstelligen. De organisatie van employer branding en arbeids-

marktcommunicatie is hierbij een belangrijk onderwerp. Het is een  

strategisch en organisatiebreed thema. Beleg daarom de aanjaagrol en 

de benodigde expertise. Een scherp gedefinieerd en relevant werkgevers-

merk helpt een organisatie om op koers te blijven als aantrekkelijk werk-

gever en employer branding en arbeidsmarktcommunicatie gericht in te 

zetten. Ook zijn hiermee slagen te maken ten aanzien van ambassadeur-

schap en medewerkersbetrokkenheid; eveneens belangrijke thema’s die 

het succes van de organisatie en de aantrekkelijkheid van de organisatie 

als werkgever in sterke mate beïnvloeden. 

Slotwoord
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Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderzoek? Of vragen over  

employer branding en/of arbeidsmarktcommunicatie? Neem dan  

contact op met Annelies Fugers of David Westveer. Zij geven graag een 

toelichting. 

Generaliseerbaarheid van het onderzoek en de aanbevelingen

BOOM wil met dit onderzoek kennis verspreiden, inzichten delen en 

belangrijke issues agenderen over employer branding en arbeids-

marktcommunicatie. Op basis van de met dit onderzoek opgehaalde 

resultaten, gecombineerd met bij BOOM aanwezige inzichten uit de 

praktijk, zijn aanbevelingen geformuleerd.

Het onderzoek is uitgezet onder 100 organisaties binnen de zakelijke 

dienstverlening. Daarmee vormt dit onderzoek een verkennende studie 

naar de huidige situatie binnen deze sector. De conclusies zijn echter 

niet zomaar één op één van toepassing op andere sectoren. In de praktijk 

kunnen echter veel parallellen bestaan. De aanbevelingen zijn in 

algemene zin wel toepasbaar op andere organisaties dan die uit de 

zakelijke dienstverlening. 

Annelies Fugers
Communicatiespecialist
a.fugers@boomstrategie.nl

David Westveer
Strategy director
d.westveer@boomstrategie.nl 

{ 085 9020858
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strategie en communicatie

BOOM is een bureau voor strategie en communicatie met 25 jaar historie. 

Met onze integrale deep purpose-aanpak verbinden, transformeren en 

versnellen we organisaties en merken. We sluiten organisaties aan op het 

heden en bereiden hen voor op de toekomst. Daarbij maken we samen 

verantwoorde, maar scherpe keuzes. Brengen focus aan. Want organisaties 

met een duidelijk, inspirerend doel voor ogen zijn aantrekkelijk en 

succesvol. Resultaat betekent bij ons duurzame vooruitgang voor 

organisaties, hun mensen én hun omgeving. 

Onze aanpak geeft antwoord bij vraagstukken over positionering, digitale 

transformatie, maatschappelijke verbinding, reputatie, communicatie, 

cultuur, alignment en performance. Zie voor meer informatie onze website.

N info@boomstrategie.nl
i boomstrategie.nl

{085 9020858   iboomstrategie.nl  Breda, Eindhoven, Goes, Rotterdam, Utrecht
LinkedIn Facebook Twitter
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