
 

5 tips voor effectieve Employer Branding 

 

● Employer Brand moet onderscheidend zijn 

De kern van het werkgeversmerk moet onderscheidend en relevant zijn. Wat is de kernwaarde van 

uw bedrijf en wat is de toekomstvisie? 

● Employer Brand moet geloofwaardig zijn  

Het imago van een bedrijf wordt voor een belangrijk deel bepaald door de merkbelofte en het 

nakomen van die gedane belofte. Een onderscheidend brand is dus nog niet voldoende, het moet 

ook geloofwaardig zijn. Maakt u als werkgever waar wat u uw medewerkers belooft? 

● Employer Branding gaat verder dan arbeidsmarktcommunicatie 

Ook leiderschap, interne communicatie, (secundaire) arbeidsvoorwaarden en de bedrijfscultuur 

beïnvloeden het werkgeversimago. Vooral de balans tussen werk en privé is een belangrijk punt voor 

zowel uw huidige als toekomstige werknemers. Uw medewerkers zijn de ambassadeurs voor uw 

bedrijf, zij geven vorm aan het imago. Werknemerstevredenheid is een goede basis voor uw 

Employer Brand. 

 

● Wat is het imago van mijn Employer Brand? 

Uiteindelijk bepaalt de (toekomstige) werknemer wat het imago van uw Employer Brand is. Wat 

wordt er op internet over uw bedrijf geschreven? Hoe uiten huidige werknemers zich op social media 

over hun werkgever? En bevelen zij het bedrijf aan bij hun vrienden? Zorg dat u hiervan op de hoogte 

bent, zodat gericht gewerkt kan worden aan eventuele verbeteringen. 

 

● De eerste ontmoeting met het Employer Brand  

Last but not least, een slechte ervaring wordt 13 keer doorverteld… De manier waarop u als 

werkgever omgaat met sollicitanten is erg belangrijk. Voorkom dat sollicitanten een slechte ervaring 

op doen; communiceer duidelijk, reageer snel en handel ook afwijzingen correct af.  

 

Conclusie: Het opbouwen van een sterk Employer Brand duurt jaren, het afbreken kan in een week 

of zelfs een dag gebeurd zijn. Wees u dus bewust van uw Employer Brand! 

 

Deze tips worden u aangeboden door TopLocal Recruitment.  

Mocht u nog vragen hebben of gebruik willen maken van onze kennis op dit gebied, dan kunt u 

contact opnemen met Robert F. Robinson, 070-3522922. 

http://www.toplocal.nl/

