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Inleiding 

 
“If you leave us our money, buildings and our brands, but take away our people, our company will fail. But it you take 
away our money, our buildings and our brands, but leave us our people, we can rebuild th e wh ole th ing in a decade.”  -
Richard Duepree, ex-CEO, Proctor & Gamble. 

 

Deze quote geeft perfect weer hoe belangrijk de human resources zijn in een onderneming. Dus ook de 

manier waarop ze worden benaderd en beheerd door de onderneming is van essentieel belang voor het 

welslagen van de onderneming. Vele auteurs zijn het erover eens, mensen zijn de belangrijkste activa van 

een onderneming, zij zullen zorgen voor het toekomstige competitieve voordeel: 

• “In our view, people are the real competitive advantage of any company. Having good people 

decreases turnover, improves individual performance, attracts a flow of new applicants, and 

fosters growth in organizational profit. We also believe that attracting and retaining the right 

people is the only way for organizations to succeed in the future (Harris & Brannick, 1999, 

blz. xiv)”. 

• “More than ever, a committed, engaged work force generates value for the company and 

loyalty among customers, which parlty explains the fierce competition for top talent (Woods, 

2001, blz. 12)”. 

• “Today, good help isn’t just hard to find, it’s harder than ever (versantsolutions, 2004)”. 

 

Bij de ontwikkeling van het menselijk potentieel spelen employer branding en HR- marketing een 

essentiële rol. Beide zorgen voor een betere integratie van de HR- afdeling binnen de onderneming. De 

evolutie van de economie maakte deze manier van werken noodzakelijk. Het stijgende belang van 

informatie en technologie binnen de economie maakt kennis tot een essentiële productiefactor. Net als 

alle andere productiefactoren is kennis een schaars goed. Zo is het voor de bedrijven belangrijk om de 

beste kennis te verwerven. De onderneming kan op vele manieren proberen om de beste werknemers aan 
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te trekken en te behouden, want kennis wordt in de eerste plaats verworven door de werknemers binnen 

de onderneming. Het opbouwen van bekendheid is een eerste stap. Dit kan men doen door middel van 

dure reclamecampagnes, maar op lange termijn lijkt het opbouwen van een goed imago het efficiëntst. 

Wanneer de onderneming een imago opbouwt waar de werknemers zich in kunnen vinden en willen 

meewerken aan het ontwikkelen ervan, krijgt men gemotiveerde medewerkers die graag voor jou willen 

werken. Employer branding en HR-marketing zijn twee goede werktuigen om het imago van de 

onderneming op te bouwen. Dit goede imago geldt specifiek voor de onderneming als werkgever.  

 

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom ik mijn thesis wou laten handelen over employer branding en 

HR- marketing. Human Resources worden steeds belangrijker binnen een onderneming, daarom is verder 

onderzoek en verder doorgedreven aandacht ervoor ook noodzakelijk.  

 

Employer branding en HR- marketing zijn relatief jonge begrippen. Dit maakt het zeer boeiend om deze 

onderwerpen verder uit te werken. Steeds meer bedrijven hechten er belang aan en het nut van deze 

begrippen wordt steeds meer aanvaard.  

Het feit dat de begrippen zo nieuw zijn brengt ook nadelen met zich mee. Zo zijn er nog maar heel weinig 

boeken over geschreven. Dit zorgt ervoor dat ik voor mijn literatuurstudie vooral het internet heb moeten 

raadplegen om voldoende bronnen te bekomen. Deze bronnen op internet zijn wel niet altijd even 

wetenschappelijk. Ook op de zoeksites, proquest en web of science, zijn er niet veel artikels te vinden 

over employer branding, internal branding, recruitment branding, HR- marketing, enz. 

 

In het eerste hoofdstuk zullen we het begrip ‘employer branding’ van dichterbij bekijken. We geven een 

beeld over wat het concept precies inhoudt en waar in de onderneming het zijn plaats vindt. Verder 

bekijken we ook hoe employer branding is opgebouwd en uit welke componenten het bestaat. Verder is er 

aandacht voor hoe employer branding is geëvolueerd doorheen de tijd en welk nut ze kan bijbrengen aan 

de onderneming. Ten slotte wordt nog toegelicht hoe ver men in België al staat met employer branding.  

In een tweede hoofdstuk gaan we dieper in op de vele keurmerken die er zijn voor employer branding. 

Deze keurmerken kennen een gestage groei die samengaat met de groeiende populariteit van het begrip 

zelf. De keurmerken zorgen ervoor dat de inspanningen van de bedrijven op een gecoördineerde en 

gestandaardiseerde manier verlopen. De keurmerken waar dieper wordt op ingegaan zijn: ‘employer of 

choice’, ‘great place to work’, ‘investors in people’ en ‘beste werkgever’.  

In het derde hoofdstuk wordt het begrip HR- marketing behandeld. Hierin wordt getoond hoe de 

samenwerking tussen HR en marketing het best verloopt. Er wordt getoond op welke manier deze twee 

afdelingen elkaar kunnen aanvullen. Daarna wordt ook eens gekeken welke taak HR en marketing hebben 

binnen dit begrip. Ten slotte is er aandacht voor de kernprincipes van het begrip HR- marketing.  

In het vierde hoofdstuk wordt de methodologie van het onderzoek uitgewerkt. In een eerste deel wordt 

getoond op welke criteria de keuze van de ondernemingen is gebaseerd. Daarna wordt de manier van 
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gegevensverwerking en gegevensanalyse uitgelegd. Ten slotte worden de beperkingen van het onderzoek 

opgesomd.  

In een vijfde en laatste hoofdstuk worden de cases van het empirisch onderzoek kwalitatief uitgewerkt. 

Bij de vijf cases wordt gekeken naar de link tussen het corporate brand en het employer brand. Verder is 

er aandacht voor het recruitment brand en het internal brand. Ook wordt gekeken naar de specifieke zaken 

die de ondernemingen doen om hun werknemers tevreden en dus bij hen te houden. Verder is er nog 

aandacht voor het keurmerk dat gebruikt wordt in iedere onderneming en hoe ver men staat met de 

ontwikkeling van HR- marketing. Ten slotte is er bij elke case een korte conclusie over de inspanningen 

die gedaan worden inzake employer branding en HR- marketing. Na de uitwerking van iedere case 

afzonderlijk, worden ook nog enkele algemene conclusies verwoord.  
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Hoofdstuk 1 Employer Branding 
 
In dit hoofdstuk bekijken we het begrip employer branding van naderbij. Employer branding is vooreerst 

een zeer nieuw begrip, waardoor het nog in volle ontwikkeling is. Er is nog niet zoveel over geschreven, 

maar er zijn al genoeg praktijkvoorbeelden die het nut van employer branding bewijzen. Steeds meer 

bedrijven zien ook het licht, om meer inspanningen te doen naar hun werknemers toe. Zij beseffen dat een 

gemotiveerde werknemer veel productiever is dan een niet- gemotiveerde werknemer.  

Binnen de onderneming vinden we verschillende ‘brands’ terug. Wat branding precies inhoudt binnen een 

onderneming wordt verder uiteen gedaan in dit hoofdstuk.  

Verder is er ook aandacht voor de inhoud van employer branding, waarbij het begrip eerst wordt 

gedefinieerd en er nog wat verdere uitleg wordt gegeven over het doel en de kenmerken van employer 

branding. Ook kijken we wat een employer brand moet inhouden om een werknemer echt tevreden te 

maken en welke misopvattingen rond employer branding er bestaan. 

Naast de inhoudelijke bespreking is er ook aandacht voor de opbouw. Hierin wordt omschreven welke 

fases er moeten gevolgd worden om een gestructureerd geheel te krijgen. 

Employer branding bestaat uit twee componenten enerzijds is er het recruitment brand dat ervoor moet 

zorgen dat de werkgever de beste werknemers aan zich kan binden, en anderzijds is er het internal brand 

dat ervoor zorgt dat de waarden van werknemers en de onderneming op elkaar zijn afgesteld. 

Vervolgens wordt er gekeken hoe employer branding is ontstaan en welke evolutie het heeft ondergaan. 

Deze geschiedenis is zeer bondig, daar het om een relatief nieuw concept gaat. 

Het nut en het belang van employer branding toont dan waar employer branding de onderneming concreet 

kan helpen bij het verwezenlijken van de ondernemingsdoelstellingen.  

Wanneer we kijken waar employer branding zich bevindt binnen de onderneming, wordt duidelijk dat 

employer branding zich niet enkel binnen de HR- afdeling bevindt. Er is een holistische aanpak nodig wil 

men het employer brand succesvol introduceren binnen de onderneming. 

In een laatste deel kijken we hoe de situatie in België is op het vlak van employer branding. Dus in 

hoeverre dit begrip al is doorgedrongen bij de Belgische werkgevers. 
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1.1. Wat is branding? 

 

“Branding is about adding a higher level of emotional meaning to a product or service, thereby increasing 

its value to customers and other stakeholders” (Bergstrom et al., 2002). Het geeft weer waar een 

onderneming voor staat. Een merk is ook zeer belangrijk voor een onderneming, het is een manier van 

differentiëren. “Branding is a key differentiator in staying ahead of the competition (Li H., 2004, blz. 

13)”. Corporate branding is het algemene imago van de onderneming en is opgedeeld in vele onderdelen. 

Zo is er het employer brand, het consumer brand, het internal brand,… Een goed merk voor een 

onderneming is dus terug te vinden in alle afdelingen van die onderneming. Dit merk biedt ook voordelen 

voor veel verschillende activiteiten van de onderneming. In de eerste plaats denken we dan aan de 

eindproducten of –diensten, maar ook de rekrutering, het interne communicatiesysteem, en vele andere 

aspecten van de onderneming die hun voordeel halen uit een goed merk. Afhankelijk van de doelgroep en 

de afdeling kan de techniek voor de uitwerking van het merk verschillen maar altijd heeft men eenzelfde 

doel voor ogen: het creëren van een unieke en sterke emotionele band tussen de afdeling/onderneming en 

de stakeholders die worden aangesproken, waardoor er een sterkere ‘loyalty’ ontstaat. 

  

Een merk kan voor een meerwaarde zorgen omdat ze optreden als een endorser en ze een basis vormen 

voor een langdurig concurrentie voordeel. Ze zorgen voor een bepaalde bekendheid van de onderneming. 

Er wordt een zekerheid en betrouwbaarheid opgebouwd, waardoor de relatie tussen de stakeholder en de 

onderneming versterkt wordt. Zeker bij de intrede van een nieuw product, wordt een deel van de 

onzekerheid weggenomen door de merknaam van het product. Dit omdat het merk al zijn degelijkheid en 

betrouwbaarheid heeft bewezen.  

 

Uit Bergstorm et al (2002), leren we dat een merk (corporate brand) zorgt voor een imago van een 

onderneming, maar wel geen synoniem is voor de reputatie (corporate reputation) van een onderneming. 

“In answer to the question: ‘Is there a difference between reputation management and corporate brand 

management?’ many of the respondents surveyed said ‘yes’ (Argenti & Druckenmiller, 2004, blz. 370)”. 

De corporate reputation wordt gedefinieerd als: “The collective representation of multiple constituencies’ 

images of a company, built up over  time and based on a company’s identity programs, its performance 

and how constituencies have perceived its behavior. What do all constituencies think of who you tell them 

you are and what you have done? (Argenti & Druckenmiller, 2004, blz. 370)”. Beide begrippen hebben 

wel gelijkenissen. Zo zijn ze beide aanwezig in alle afdelingen van de onderneming en de reputatie is de 

sommatie van de percepties van alle stakeholders. Belangrijker zijn de punten waarop de twee begrippen 

essentieel verschillen. 

Een eerste verschilpunt vindt men op het vlak van de differentiatie. Een merk is uniek, er bestaat slechts 

één Coca-Cola, één Virgin,… Dit terwijl een reputatie wordt afgeleid uit gelijkaardige kenmerken tussen 
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verschillende ondernemingen. “It’s all about: credibility, reliability, responsibility, and 

trustworthiness.”(CARMELI & COHEN, 2001, blz.12) 

Een tweede groot verschil is dat de reputatie, in tegenstelling tot het merk, onafhankelijk bestaat van de 

vraag. De vier kenmerken van de reputatie kunnen bepaald worden los van de behoeften van de 

stakeholders, terwijl dit voor het merk onmogelijk is. Het merk is onlosmakelijk verbonden met de 

behoeften van de stakeholders. 

Deze twee verschilpunten zorgen ervoor dat: “a company can have a winning reputation without 

necessarily having a strong brand” (Bergstorm et al, 2002). 

 

In een economie met steeds sterkere concurrentie en steeds hogere standaarden, is er een continue 

behoefte aan middelen om te differentiëren ten opzichte van concurrenten. Concurrenten passen zich 

steeds vlugger aan wanneer er een aanpassing gebeurt aan één van de productkenmerken. Bedrijven 

moeten dus op zoek gaan naar andere bronnen van differentiatie. Een sterk merk is hier een goed 

voorbeeld van, want met een goed merk kan men de klantentrouw versterken. Door de sterker wordende 

concurrentie is er een groeiende nood aan differentiatie, hierbij kan een merk van groot belang zijn.   

 

 

1.2. Inhoud employer branding 

 

1.2.1. Definitie employer branding 

 

Een eenduidige definitie van employer branding is er niet, de verschillen in behoeften en accenten zorgen 

voor een diversiteit aan meningen en invullingen van het gedachtegoed. Dit wordt duidelijk bij het zien 

van enkele verschillende definities. 

• “Employer branding means creating and maintaining an identity for the business as an 

employer. Unlike corporate branding, it takes account of the relationship between values, 

systems, policies and behaviours. But it is not just being nice for the sake of it. Employer 

branding is a way of making sure a company can attract the right staff, and so remain 

competitive (Hatfield, 1999, blz. 50)”. 

• “Committed individuals building a committed service organisation centred around customers 

with growth and challenge (Caplan, 2004, blz. 2)”. 

• “A framework for defining, managing and communicating the total employment experience 

to existing and prospective employees. As such it has to be in sync with the external brand 

(mercerhr.co.uk, 1 september 2004)”. 

• “A company’s image as seen through the eyes of its associates (versantsolutions, 2003)”. 
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• “Like a consumer brand, the employer brand is an emotional relationship, but between an 

employer and employee, one that radiates out from this core to other stakeholders, to the 

community at large, and obviously to potential employees” (www.careerjounal.com , 2004) 

• “Similar to consumer branding, which over time creates a relationship and strong feelings of 

reliability or even nostalgia (think Oreo Cookies, Nike, or Coca Cola), employer branding 

creates an emotional relationship between an employer and employee. From there, its positive 

image radiates to the community at large and this includes job applicants as well (Why HR 

branding…, May 2004, blz. 7). 

• “On one level, employee branding is a matter of publicly using and implicitly endorsing a 

product. A little deeper, it’s about a lifestyle that reflects the spirit of the product. Still deeper, 

it’s a matter of the moral and ethical choices your people make, which ideally reflect the 

organization’s values (Lee, 2002, blz. 9)”. 

• “The package of functional, economic and psychological benefits provided by employment, 

and identified with the employing company (Ambler & Barrow, 1996, blz. 187)”. 

 

 Er zijn wel veel terugkerende elementen in de verschillende definities. Zo wordt er vaak verwezen naar 

de gelijkenis met een consumer brand waar er een emotionele relatie wordt gecreëerd tussen de 

onderneming en de klant. Bij een employer brand bouwt men een gelijkaardige relatie op, maar dan 

tussen de werknemer en de werkgever. Het moet de interne dialoog tussen werknemer en werkgever 

versterken. Employer branding zorgt voor de opbouw van het imago dat de onderneming wil als 

werkgever en hoe dit imago wordt gecommuniceerd naar alle relevante doelgroepen. Net als bij het 

algemene imago van de onderneming, omvat dit ook de visie en missie die de onderneming zichzelf 

oplegt als werkgever. 

Anderen zien in employer branding het pakket van voordelen die een werkgever aanbiedt aan zijn 

werknemers, waardoor hij zich kan differentiëren ten opzichte van andere werkgevers. Het is de 

combinatie van factoren waarop een (voormalige, huidige of toekomstige) werknemer zich baseert om 

een beeld te vormen over de onderneming. Het employer brand zorgt voor betekenisvolle en langdurige 

voordelen die de werkgever heeft ten opzichte van concurrenten en waarom een werknemer voor de 

onderneming kiest en ze trouw blijft. 

Soms wordt het ook aanzien als het raamwerk voor het definiëren, managen en communiceren van de 

totale tewerkstellingservaring voor bestaande en toekomstige werknemers. Het employer brand moet ook 

in overeenstemming staan met het corporate en het consumer brand. Een groot verschil tussen het 

employer brand en het consumer brand is dat een onderneming met een complex assortiment aan 

producten verschillende consumer brands kan gebruiken, maar dat er altijd maar één employer brand is 

voor alle werknemers doorheen de hele onderneming.  
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Employer branding heeft ook tal van synoniemen. Employment branding en employee branding kunnen 

op een zelfde manier gebruikt worden. Deze twee synoniemen geven ook duidelijk weer dat het merk 

draait rond de relatie tussen werknemer en werkgever. 

 

1.2.2. Corporate branding vs. Employer branding  

 

Het employer brand kan gezien worden als een onderdeel van het corporate brand. Het corporate brand 

zorgt voor de opbouw van het algemene imago van de onderneming en wordt als volgt gedefinieerd: A 

brand that spans an entire company (which can also have disparate underlying product brands). Conveys 

expectations of what the company will deliver in terms of products, services, and customer experience. 

Can be aspirational (Argenti & Druckenmiller, 2004, blz. 368)”. Het probeert naar voor te brengen hoe de 

onderneming wil gezien worden door zijn omgeving, meerbepaald door al zijn belangrijke stakeholders. 

Dit is ook het doel van het employer brand, maar dan specifiek voor het imago van de onderneming als 

werkgever. Dit imago van werkgever heeft ook een invloed op het algemene imago van de onderneming. 

Een goede werkgever die goed zorgt draagt voor zijn werknemers heeft ook een beter algemeen imago. 

Veel mensen zullen positiever tegenover deze onderneming staan. Dit door een direct effect van mensen 

die de inspanningen van de onderneming om een goede werksfeer te creëren zien. Ook is er een indirect 

effect door de tevreden werknemers die in contact komen met potentiële klanten. Verder hebben het 

corporate brand en het employer brand ook nog heel wat andere gelijkenissen. “A recent survey of 138 

companies, sponsored by stockbroker Charles Schwab Corp. and published last month by the New York-

based research and education powerhouse The Conference Board, reports that about 40% of survey 

respondents use the techniques and resources of corporate brand-building, such as print and Internet and 

intranet communications, to lure and retain good employees. Frequent meetings and management role 

modeling are also key employer branding tools (Donath, 2001, blz. 7)”. 

Verder kan men ook een onderscheid maken tussen het internal brand en het external brand. Deze 

indeling is zeer gelijkend aan de opdeling employer brand en corporate brand. Het internal brand is de 

merknaam die wordt opgebouwd voor de interne stakeholders en dit zijn in de eerste plaats de 

werknemers. Het external brand is dan voor alle externe stakeholders en probeert dus net als het corporate 

brand een algemeen imago op te bouwen waarmee de onderneming mee kan naar buiten komen. Deze 

indeling is zinvol omdat men dus met verschillende doelgroepen zit, maar toch moet er ten allen tijde 

voor gezorgd worden dat alle merken met elkaar overeenstemmen. Ze moeten elkaar ondersteunen en 

versterken, zeker niet tegenspreken. Je kan zelfs zeggen dat: “A strong internal brand helps employers 

deliver their external brand (Buckley, 2002, blz. 24)”. 

Deze consistentie is des te meer nodig omdat leden van de interne doelgroep ook tot de externe doelgroep 

behoren of in contact komen met de externe doelgroep. Dit contact is er bij het front- office personeel 

wanneer er een klant het eindproduct koopt. Daarom is het zeer belangrijk dat het beeld dat de 
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onderneming naar buiten brengt overeenstemt met de acties van de werknemers en dat de acties van de 

werknemers overeenstemmen met de het employer brand. Dit komt er dus op neer dat er een link moet 

zijn tussen het internal en het external brand. “There is a need to make sure that employees really walk the 

talk. If you are a successful brand, the chances are your customers do agree with your brand promise. 

However, how much of that is being understood, identified and agreed upon by your employees? 

(Sudhaman A., 2004, blz. 5)”.  Ook Farrell deelt deze visie: “It's a matter of "walking the talk:" The brand 

communication a consumer sees in the marketplace is the "talk," and the sales and service provided by 

employees are the "walk." means by which these two entities are aligned is the company culture (Farrell, 

2002, blz. 38)”. 

Werknemers die met hun kennissen en familie spreken over hun werkervaringen geven ook een beeld van 

de onderneming weer. Vaak zijn de werknemers zeer belangrijk in de mond-tot-mondreclame. Wanneer 

beide groepen dan een verschillende visie over de onderneming zijn mede gedeeld, dan brengt dit 

verwarring met zich mee en daalt de geloofwaardigheid van het opgebouwde imago.  

 

1.2.3. Doel employer branding 

 

Employer branding heeft twee doelen. Enerzijds is het de bedoeling om de beste sollicitanten te strikken 

en te motiveren om voor de onderneming te komen werken, anderzijds moet men ervoor zorgen dat de 

bestaande werknemers behouden blijven en dat ze de waarden van de onderneming verstaan, delen en 

helpen verwezenlijken. 

“The challenge to employers is not only to make potential employees aware of the company as a good 

place to work and bring the best applicants successfully through the recruitment and hiring process, but 

also to retain them and ensure their understanding of the company’s goals and commitment to them” 

(Woods, 2001, blz. 12). 

“While more changes were introduced, the overwhelming feeling is that developing an employment brand 

from the inside out has been the best way of attracting new people to the firm, and providing a theme 

through which to encourage existing good performers to stay (McKenzie, 2001, blz. 25)”.   

Deze twee doelen moeten er dan toe leiden dat de onderneming over betere werknemers beschikt en dat 

de werknemers meer tevreden zijn over hun job. Dit zal dan lijden tot betere bedrijfsprestaties. De link 

tussen een hogere jobtevredenheid bij werknemers en betere bedrijfsprestaties is reeds meerdere malen 

bewezen.  

 

• “it has been proposed that satisfaction and the happiness of personnel heighten organizational 

effectiveness. … Organizations that alienate workers through their practices will be less effective 

and efficient” (Ostroff, 1992, blz. 964) 
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• “This concept is not new. Past studies, including those of Etzioni (1964), Likert (1961), and 

McGregor, (1960), have implied that satisfied workers are productive workers” (Topolosky, 

2000, blz. 2-3) 

• “today’s managers recognize that they cannot achieve their key business objectives without the 

focus and commitment of the entire workforce” (Jones, 1996, blz. 22). 

• “It is becoming clear to many corporations that to survive in the market place, business leaders 

must manage their human resources differently if they are to compete successfully” (Beer, 

Lawrence, Mills, Spector, and Walton, 1984, blz. vii). 

 

De tevredenheid van de werknemers over hun job, de job satisfaction, is een multi- dimensioneel begrip. 

De tevredenheid is dus afhankelijk van meerdere factoren. “there can be satisfaction with the specific 

activities of the job; with the place and working conditions under which the job is performed; or with 

specific factors such as economic rewards, security, or social prestige” (Herzberg et al, 1957, blz. 1). 

Een verbetering van het imago van de onderneming als werkgever moet ervoor zorgen dat de beste 

sollicitanten interesse tonen om te komen werken voor de onderneming en dat de huidige werknemers 

trots zijn dat ze mogen werken voor de onderneming. Wanneer de huidige werknemers kunnen 

gemotiveerd worden om te blijven doet de onderneming ook grote voordelen op het vlak van opleiding en 

aanwerving. Dit betere imago wordt bekomen door inspanningen te doen om de werkomstandigheden te 

verbeteren en ervoor te zorgen dat de visie van de onderneming in overeenstemming komt met de visie 

van de werknemers. Mogelijke inspanningen die de onderneming kan doen om de werkomstandigheden te 

verbeteren zijn: een betere verdeling tussen werk en privé, betere uitrusting van de werkomgeving, 

aanbieden van doorgroeimogelijkheden en bijscholingen, empowerment,… In Simms (2003), zien we dat 

employer branding ook kan worden gebruikt voor het opbouwen van een gevoel van samenhorigheid 

tussen de werknemers van verschillende vestigingen van multinationals. Algemeen kunnen we stellen dat 

er een sfeer wordt gecreëerd waardoor mensen voor jou willen werken. “Our aim was to make the 

company a more attractive employer, focusing initially on graduates and then making our vision relevant 

for others at a later stage. We came to see the employer brand as a vital component of the overall 

corporate brand” (Simms, 2003, blz. 60). Hierdoor ondervindt de onderneming de nood om te verstaan 

waarom iemand voor een bepaalde onderneming kiest en waarom hij ervoor kiest om erbij te blijven. Dus 

ondernemingen die hun employer brand ontwikkelen, zijn ondernemingen die zowel intern als extern hun 

imago proberen bij te stellen.  

 

Voor ondernemingen wordt het steeds moeilijker om zich aan te passen aan de veranderingen in de 

economie. “Perhaps the greatest competitive challenge companies fase is adjusting to – indeed, embracing 

– nonstop change” (Ulrich, 1998, blz. 127). Eens de onderneming erin slaagt om zich aan de continu 

veranderende omgeving aan te passen, moet ze proberen om zich te differentiëren van de concurrentie. 

Een goed employer brand kan de basis zijn voor de differentiatie ten opzichte van de concurrentie. Door 
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de globalisatie wordt deze nood naar nieuwe vormen van differentiatie van steeds groter belang. 

Bijvoorbeeld in de bankindustrie, waar alle producten heel gelijkend zijn, is een uniek karakter en een 

eigen cultuur van zeer groot belang. Deze cultuur wordt mede naar buiten gebracht door de werknemers 

die er werken. “Business leaders discovered that people are a Unique source of competitive advantage” 

(Pfeffer, 1994). De aanwerving van personeel met een zelfde visie als de onderneming is dan ook zeer 

belangrijk. Belangrijk voor het imago van de onderneming maar ook belangrijk voor de prestaties van de 

werknemers. Wanneer zij werken voor een onderneming die hun visie en waarden deelt zal ook hun 

toewijding en motivatie hoger liggen. Dit bespreken we later nog bij internal branding ( infra, blz. 33).  

 

Verder zorgt employer branding ervoor dat de mening van het publiek en van alle stakeholders ten 

opzichte van de onderneming verbeterd. Stakeholders werden als volgt gedefinieerd: “A stakeholder in an 

organization 

is any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s 

objectives (Freeman, 1984, p. 46)”.  De invloed van het employer brand gaat dus verder dan alleen de 

directe invloed op de werknemers, ook is er een indirecte invloed op de andere stakeholders. Stakeholders 

zullen eerder geneigd zijn om te investeren in of samen te werken met een onderneming met een goed 

imago. Het goede imago van die onderneming heeft dan een positief effect op het imago van de 

investeerder. Hierdoor is de onderneming met een goed employer brand beter in staat om kwalitatief 

goede stakeholders te vinden: leveranciers met de beste producten, betrouwbare investeerders, goede 

distributiekanalen, … Zo wordt ook een sterkere positie ingenomen ten opzichte van concurrenten en ten 

opzichte van die stakeholders. Als die stakeholders echt willen samenwerken met jou, dan heb je een 

grotere onderhandelingsmacht. Deze verbetering van het imago van de onderneming bij het algemene 

publiek is van steeds groter belang. De mensen zijn steeds gevoeliger voor het ethische aspect, ook in het 

bedrijfsleven. Werkgevers die de mensenrechten niet respecteren, of ondernemingen die samenwerken 

met deze werkgevers worden niet langer getolereerd. Een gegeven dat kledinggigant Nike enkel kan 

bevestigen, na het grote protest op hun ‘sweatshops’. Zo kunnen ondernemingen die extra inspanningen 

doen voor hun werknemers ook op meer sympathie rekenen van de consument. Dit heeft dan weer 

positieve effecten op de verkopen van de onderneming. 

 

Een onderneming die moeite doet om een employer brand op te bouwen wordt gezien als een 

onderneming die belang hecht aan “emotional intelligence”. In de huidige economie kan het belang van 

emoties niet meer ontkend worden. De werknemers eisen dat er aandacht geschonken wordt aan hun 

behoeften en wensen (Five tips…, April 2001).  

Verder zien we dat ondernemingen die in staat zijn om werknemers aan te werven die over een hoge 

emotionele intelligentie beschikken ook betere prestaties kunnen voorleggen dan ondernemingen die hier 

niet in slagen. Deze werknemers zijn in staat om andere werknemers die over grote vaardigheden 

beschikken te motiveren en hun productiviteit te doen stijgen. Wanneer de onderneming over dergelijke 
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werknemers beschikt is ze ook veel meer in staat om haar beste werknemers te behouden en de beste 

potentiële werknemers aan te trekken.  

Als werkgever moet je de “war for talent” erkennen en er alles aan doen om  deze “war” te winnen. Men 

moet de strijd om de beste werknemers even serieus nemen als de strijd voor consumenten. De “war for 

talent” winnen is niet zozeer in staat zijn om veel werknemers aan te werven maar wel in staat zijn om die 

werknemers aan te werven die de grootste meerwaarde betekenen voor de onderneming. Verder moet de 

werkgever deze werknemers proberen aan de onderneming te binden en moet hij op zoek gaan naar 

potentieel talent binnen de onderneming. Bij de huidige werknemers moet de werkgever de emotionele 

intelligentie proberen te versterken. 

 

Veel van deze doelstellingen kunnen slechts worden bereikt op lange termijn. Daarnaast mag de 

onderneming niet vergeten om specifieke en concrete korte termijn doelstellingen voorop te zetten. Deze 

korte termijn doelstellingen zijn noodzakelijk om de lange termijn doelstellingen mogelijk te maken, ze 

zorgen voor de concrete uitwerking ervan. 

 

1.2.4. Kenmerken employer branding 

 

Employer branding zorgt ervoor dat het merkdenken wordt geïntegreerd op het vlak van HRM. Er wordt 

een merk ontwikkeld met de werknemer als klant. De perceptie van de werknemers is van belang omdat 

ze kunnen aanzien worden als ambassadeurs van de onderneming. Tevreden werknemers zijn positief 

voor het rekruteren van nieuwe werknemers en voor de verkoop van de producten, want deze tevreden 

werknemers zullen een positieve houding hebben tegenover de onderneming. Ze zullen de onderneming 

helpen promoten. Mensen zullen ook vaak meer belang hechten aan het oordeel van een werknemer dan 

aan een ingestudeerde boodschap die ze krijgen tijdens een reclamecampagne. Belangrijk is dus dat de 

waarden van de werknemers overeen komen met deze van de onderneming. Dit kan men bekomen door 

de waarden die worden ontwikkeld in het employer brand succesvol te communiceren naar de 

werknemers. Dit bespreken we verder bij internal branding (infra, blz. 33) 

 

Het concept van employer branding is opgebouwd uit vier onderdelen: (Caplan, 2004, blz. 1-2) 

Ten eerste moet het employer brand omvatten waar de onderneming voor staat. Het kan gezien worden 

als een Unique Selling Proposition (USP), opgesteld voor de werknemers. Bij deze USP verkoopt de 

onderneming zichzelf aan de werknemers, in plaats van hun producten aan de klanten, zoals bij de 

gewone USP.  

Ten tweede draait employer branding om het aanwerven van de meest gepaste kandidaat voor een 

specifieke functie. Dit is niet noodzakelijk de slimste kandidaat, maar wel de meest gepaste voor de job. 

Iemand die de waarden en normen van de onderneming deelt. Zo worden vele tijdrovende interne 

conflicten vermeden. 
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Ten derde draait employer branding om het maken van keuzes. Werknemers hebben de keuze om te 

komen werken voor de onderneming en eens ze voor de onderneming werken hebben ze nog de keuze om 

te blijven of terug te vertrekken. Employer branding moet ervoor zorgen dat ze de keuze maken die de 

onderneming ten goede komt. Werknemers moeten vrijwillig en bewust voor de onderneming kiezen, ten 

nadele van andere werkgevers.  

Uiteindelijk moet employer branding er ook voor zorgen dat de shareholder value zal stijgen. De beter 

gemotiveerde werknemers leveren betere prestaties en door het goede imago is men in staat om 

kwalitatief betere werknemers aan te werven.  

 

Noodzakelijk voor het succesvol implementeren van een employer brand is de consistentie van alles wat 

een organisatie communiceert, hoe het gecommuniceerd wordt en de oprechtheid en geloofwaardigheid 

waarmee dit gebeurt. Men mag employer branding niet benaderen als een cyclisch fenomeen dat mee 

evolueert met de economische conjunctuur. Men moet een geloofwaardig imago opbouwen en dit lukt 

niet wanneer men enkel in tijden van economische groei – wanneer de goede werknemers schaarser 

worden – een inspanning doet. Door een geloofwaardig imago als goede werkgever op te bouwen, ook in 

tijden van zwakke economische conjunctuur, zal vertrouwen ontstaan bij de werknemer. De werknemers 

vertrouwen in de werkgever dat ze bij een volgende economische recessie niet aan hun lot zullen worden 

overgelaten. Dit geldt zowel voor het internal brand als voor het employer brand. “Initiatives need 

ongoing attention to continue and have lasting impact on results. Internal branding is no different. One 

test of its success is how well it is supported once the initial implementation has occurred (Tosti & Stotz, 

2001, blz. 32)”. Andere redenen waarom ondernemingen een consistente aandacht moeten hebben voor 

hun employer brand zijn: (Buss, 2002,  blz. 30) 

• Het communiceren van werkzekerheid, dit moet vooral gebeuren in slechte tijden. Dus 

wanneer de onderneming geen inspanningen moet doen om mensen te rekruteren, moet ze 

inspanningen doen om de mensen te verzekeren dat ze niet hoeven te vrezen voor hun job 

wanneer het wat minder gaat. 

• De opbouw van een goed imago als werkgever zal er toe leiden dat mensen die reeds werk 

hebben toch interesse voor jou zullen krijgen, de latente werkzoekers worden dus ook 

aangesproken. 

• Door continue inspanningen waarbij men een imago van goede werkgever opbouwt, wapent 

de onderneming zich voor een nieuwe ‘war for talent’ in de toekomst. Zo krijg je als 

werkgever een ‘firstmover advantage’ bij het volgende tekort aan werknemers. 

 

Bij andere auteurs vinden we nog meer redenen waarom deze consistentie aangewezen is: 

• Aangezien het aanwerven van werknemers die dezelfde waarden hebben als de onderneming 

en over de juiste kennis beschikken steeds moeilijker wordt, mag de onderneming de kans 

niet voorbij laten gaan wanneer ze zo’n werknemer vindt, als er nu een jobaanbieding is of 
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niet. “In today’s competitive labor market, good applicants do not remain applicants for very 

long. Companies must seize the opportunity when they find culturally aligned top talent 

(Harris & Brannick, 1999, blz. 106)”. 

• Het behoud van goede werknemers is ook een essentieel onderdeel van employer branding. 

Eens je goede werknemers hebt kunnen overtuigen om voor jou te komen werken, blijft de 

uitdaging wel bestaan om deze werknemers bij jou te houden, want andere werkgevers zullen 

op de loer liggen om deze kostbare ‘productiefactor’ van je over te nemen. “Assessing the 

talent you have within the organization should be an ongoing process (Woods, 2001, blz. 

13)”. 

 

We kunnen dus besluiten dat consistentie zeer belangrijk is, zowel doorheen de tijd als over de 

verschillende middelen die de onderneming gebruikt. Zo moeten de advertenties, de uitstraling van het 

gebouw, de interne communicatie, en nog vele andere zaken op elkaar inwerken en elkaar versterken. 

Verder is er ook consistentie nodig tussen het beeld dat de onderneming naar buiten brengt en de 

daadwerkelijke acties van de werknemers. “At its simplest form, employer branding is about ensuring that 

your people brand matches your marketing brand. This involves making sure the messages the business 

gives out are reflected by the actions of its people at all levels and at all times (Thorne K., 2004, blz. 

18)”.Een goed employer brand heeft ook een holistische aanpak. “It applies throughout the company and 

throughout internal and external markets (Buss, 2002, blz. 31)”. Maatregelen die worden getroffen 

hebben niet enkel betrekking op één afdeling binnen de onderneming. Dit brengt ook met zich mee dat er 

een engagement moet zijn van het volledige bestuur. Dit engagement is ook nodig, om de nodige 

financiële middelen te verzamelen voor de uitwerking van het employer of internal brand. “Internal 

branding meant also gaining the support of other executives and managers, since budget allocations 

awarded to marketing came out of the same "pot" that determined their budgets (MacStravic, 2004, blz. 

28)”. De maatregelen raken de onderneming in zijn geheel, daarom is het ook van groot belang dat het 

employer brand op één lijn staat met het corporate brand. Hierdoor wordt zowel intern als extern een 

zelfde imago naar voor gebracht. Door deze holistische aanpak wordt ervoor gezorgd dat de employer 

branding inspanningen gekend zijn doorheen de hele onderneming, zodat alle werknemers de boodschap 

begrijpen en wat hun rol is in de verwezenlijking ervan. Maar ook buiten de onderneming moet het 

employer brand overal gekend zijn, om zo nieuwe potentiële werknemers te motiveren. 

 

1.2.5. Wat wil een werknemer écht, inhoud van het employer brand 

 

Het financiële aspect staat nooit in de top drie van de redenen waarom iemand voor een bepaalde 

onderneming kiest of er vertrekt. Veel belangrijker blijken opleidings- en doorgroeimogelijkheden, 

erkenning, teamwork, werksfeer en de jobinhoud (boeiend of niet). Het opbouwen van een employer 
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brand is dus ook veel meer dan het betalen van hoge lonen/wedden en geven van vele financiële 

voordelen. Je moet als werkgever een positief imago creëren waar de werknemer zich thuis voelt en waar 

hij zich geapprecieerd voelt. Het verschil tussen een goede en een slechte werkgever is niet het wel of niet 

aanbieden van bovenstaande criteria. Een goede werkgever is deze die zijn werknemers bovenstaande 

voordelen kan aanbieden, terwijl een slechte werkgever deze is die er niet in slaagt om bepaalde 

basisvoordelen te bieden aan zijn werknemers, zoals: veiligheid, werkzekerheid, eerlijke vergoedingen, 

respecteren van de mensenrechten,… (Wild A., 2004). Deze opvatting kan men vergelijken met de 

behoeftenpiramide van Maslow. De goede werkgevers zijn dan deze die de behoeftes in de top van de 

piramide kunnen vervullen, dit is de behoefte aan zelfverwezenlijking, de behoefte aan waardering en de 

sociale behoeften. De slechte werkgevers zijn dan deze die de behoeftes die de basis van de piramide 

vormen niet kunnen vervullen, dit zijn de fysieke behoeften en de behoefte aan veiligheid. Hiervoor is een 

goede interne communicatie nodig. Maar het belangrijkste is dat je als werkgever je beloftes nakomt, 

want als je employer brand niet meer geloofwaardig is dan verliest het alle waarde. Employer branding is 

dus ook ‘doen’. Het louter opstellen van goedklinkende idealen die toch niet worden verwezenlijkt 

hebben geen invloed op lange termijn. Het employer brand verliest zijn geloofwaardigheid en er wordt 

geen aandacht meer aan besteed. Wanneer werknemers wordt beloofd dat het goed werken is voor de 

onderneming maar hun ervaringen in de realiteit bewijzen het tegendeel, dan zullen deze werknemers niet 

lang bij de onderneming blijven. “… employer brands are inextricably linked to what it’s actually like to 

work for a company (Buss, 2002, blz. 31)”. Shaun D’Arcy zegt hierover het volgende: “… to see 

employer branding as primarily a communications issue. It isn't. While branding is about the coherent 

orchestration of visual, verbal and positional elements, it is also about behaviour. The way you treat your 

staff, the way they treat each other, the way you all treat your customers — these are the nodes around 

which your brand credibility is structured (D’Arcy, 2003, blz. 15)”. Dit wordt ook bevestigd door 

Fitzgerald , Tosti & Stotz en Farrell:  

“Branding is not just a matter of communications. Branding is also a matter of behaviour (Fitzgerald, 

2004, blz. 8)”.  

“However, internal branding is more than a series of communication events (Tosti & Stotz, 2001, blz. 

30)”. 

“Actions speak louder than words: Employees value what they see above what they are told. They will 

never become apostles for the brand unless their company treats them with respect and trust, engages in 

two-way communication and recognizes their contributions. Introducing a formal recognition and reward 

system, and supporting it with training and development, provides evidence of employer commitment and 

desire for action (Farrell, 2002, blz. 38)”. 

Hier bovenop krijgen we een omgekeerd effect als bij de werknemer die kan gezien worden als ‘brand 

ambassador’. De werknemer zal zijn teleurstellende ervaringen met de onderneming communiceren met 

andere potentiële werknemers waardoor een bijkomend negatief effect optreedt.  
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Enkele van de zaken waar werknemers veel belang aan hechten waar je bij de opbouw van het employer 

brand veel belang moet aan hechten: (greatplacetowork.nl, 2004) 

 

• Vertrouwen in de werkgever, bestaat uit drie componenten: wanneer de werknemer niet het 

nodige vertrouwen heeft in de werkgever dan kan hij geen betrouwbaar imago als werkgever 

opbouwen.  

 

� Geloofwaardigheid: wordt bekomen door open en informatieve twee- 

richtingscommunicatie, hoge bekwaamheid van de werkgever in de coördinatie van de 

middelen en het delegeren van verantwoordelijkheid en integriteit 

� Respect: wordt bekomen door het ondersteunen van de werknemer in zijn activiteiten 

door hem voldoende erkenning te geven en groeimogelijkheden, samenwerking met het 

management waardoor men mee mag beslissen bij belangrijke gebeurtenissen en het 

tonen van persoonlijke interesse naar de individuele werknemer. Dit respect moet lijden 

tot een betere werk/leven balans voor de werknemer. De werknemer moet het gevoel 

krijgen dat er naar hem geluisterd wordt, waardoor hij een gevoel van erkenning krijgt. 

� Eerlijkheid: wordt bekomen door een eerlijke vergoeding voor de geleverde arbeid, 

onpartijdigheid van de werkgever bij aanwerven en uitdelen van promoties en 

gerechtigheid. Om een rechtvaardige vergoeding voor de werknemers te garanderen kan 

men de vergoeding binden aan de prestaties van de werknemers.  

 

• Trots zijn op je werk: de onderneming moet ervoor zorgen dat de werknemers trots zijn op hun 

werk en trots zijn dat ze voor deze werkgever mogen werken. 

 

� Persoonlijk: heeft de job een speciale betekenis, maakt ze een verschil in het hele 

productieproces. Ziet men de waarde van zijn activiteit in het eindproduct? Als 

onderneming soms best uitleggen waarom bepaalde activiteiten moeten gebeuren, zodat 

het nut ervan wordt verduidelijkt. Wanneer de werknemer het resultaat van zijn activiteit 

ziet in het eindproduct, dan zal hij ook met enige trots kunnen kijken naar het afgeleverde 

resultaat. 

� Teamwork: mogelijkheid tot samenwerken en erkenning van andere departementen. Ook 

belonen per team, zodat de motivatie blijft en free- rider gedrag niet mogelijk wordt. 

� Corporate image: is men trots om te vertellen over de onderneming en zijn activiteiten? 

Biedt de onderneming een geliefd en kwalitatief goed product aan? 
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• Genieten van het samenwerken met de mensen om je heen: 

 

� Intimiteit: de mogelijkheid om jezelf te zijn en eerlijkheid in de beoordeling van de 

werknemer als individu. Bijvoorbeeld, gelijke kansen voor mannen en vrouwen 

� Vriendelijkheid: sociale en vriendelijke werkomgeving, goede collega’s zijn vaak een 

reden om te blijven werken bij een zelfde onderneming. Er wordt geprobeerd een sfeer te 

creëren waarbij de werknemers blij zijn wanneer ze kunnen gaan werken. Dit kan mede 

bekomen worden door een goed sociaal contact tussen de werknemers. 

� Samenhorigheidsgevoel: men wil zich deel van het geheel voelen. De werknemers 

onderling vormen een hechte groep waar alle werknemers willen toe behoren, maar ook 

willen de werknemers tot de onderneming op zich behoren. Wanneer ze genieten van hun 

werk dan staan ze ook volledig achter hun werkgever.  

 

Bij vele bedrijven vinden we dan ook deze of enkele van deze componenten in hun visie, of in de waarden 

die ze naar buiten uit verdedigen en overbrengen op hun werknemers. Zo geldt bijvoorbeeld bij EasyJet: 

“The brand values are that all members of staff are part of one big family, that we are unique, and that we 

are fun (Buckley, 2002, blz. 24)”. In andere ondernemingen worden dan weer inspanningen gedaan om 

het samenhorigheidsgevoel bij de werknemers te versterken. “Like the Yankees cap worn by players and 

fans alike, employees wear corporate clothing to feel like part of a team. People outside the office notice 

it, but that's not the first reason we do it. The first reason we do it is for fun and for expressing teamwork 

and that we like where we work (Estell, 2002, blz. 43)". 

 

Andere zaken die van belang zijn voor het imago van de onderneming en dus ook van het employer brand 

zijn: de mate waarin de onderneming begaan is met de samenleving en actief steun geeft aan goede 

doelen, het produceren van hoge kwaliteitsproducten, en vele andere zaken. 

• De onderneming moet zorgen voor een open en duidelijke communicatie met haar werknemers. 

De werknemers willen weten wat er gebeurt binnen de onderneming, zeker wanneer dit hun eigen 

job kan beïnvloeden (Topolosky, 2000, blz. 16- 17). “The lack of effective communications will 

potentially lead to a decrease in role clarity, an increase in job tension, and a decrease in job 

satisfaction” (Rogers, Clow, & Kash, 1994, blz. 14). 

• Wanneer werknemers meer verantwoordelijkheid krijgen,  en hun mening gevraagd wordt bij het 

nemen van beslissingen binnen de onderneming, dan zal dit een positieve invloed hebben op hun 

prestatieniveau en hun tevredenheid binnen de onderneming (Topolosky, 2000, blz. 17). Studies 

tonen een gematigd positief verband tussen tevredenheid van werknemers en de graad van 
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deelname van de werknemers in het beslissingsproces binnen de onderneming (Topolosky, 2000, 

blz. 17). 

• Bij employee ownership bezitten de werknemers een deel van de aandelen van de onderneming. 

Dit kan ook in sterke mate hun motivatie en toewijding tegenover de onderneming verbeteren. 

Een mogelijke definitie van employee ownership is: “Employee ownership falls somewhere in the 

middle of the spectrum between absolute corporate power over the workers and absolute worker 

control of the corporate agenda” (Beatty & Schachter, 2002 , blz. 3). 

• Werknemers die voldoende erkenning krijgen voor hun prestaties door de onderneming zullen 

ook harder werken en een grotere tevredenheid hebben over hun job (Topolosky, 2000, blz. 18). 

De werknemers willen niet alleen erkenning voor hun werk, maar ook voor de persoon die ze 

zijn: “Employees are looking for an indication that the organization for which they toil recognizes 

them as not only a worker-drone but also as a human being. And that their interests outside of the 

nine-to-five workday can add value to their communities, their co-workers and their day-today 

work (Hanson, 2004, blz. 6)”. 

• Het internal branding- principe is ook van belang. De werknemer wil een deel van zijn waarden 

terugvinden in de waarden van de onderneming. De bedrijfscultuur moet passen bij de 

werknemers. Deze werknemers vormen dan de ziel van de onderneming (Harris & Brannick, 

1999, blz. 156). De werknemers zoeken meer dan gewoon een job. "When employees go to work 

for somebody, most of them want more than a job. They're signing up for a lifestyle and the 

values of that company (Estell, 2002, blz. 43)”. 

• Werknemers willen ook nog een leven naast het werk. Een werknemer zal dus zeer positief staan 

tegenover een werkgever die hem daarin steunt. Het is dus voor de werkgever een grote uitdaging 

om de werknemers een evenwicht te bieden tussen het werk en het privé- leven (Harris & 

Brannick, 1999, blz. 161). 

• Werknemers willen ook plezier beleven op het werk. Werk moet niet noodzakelijk gepaard gaan 

met saai en strak. Dit is een besef dat ook moet doordringen bij de werkgever. De onderneming 

moet zichzelf kunnen relativeren (Harris & Brannick, 1999, blz. 164). Dit kan men als 

onderneming stimuleren door zelf de nodige leuke evenementen te organiseren, die het gevoel 

van plezier op de werkvloer moeten bevorderen (Hanson, 2004, blz. 7).  

• Voor een werknemer is het ook belangrijk om de nodige vrijheid te krijgen van de werkgever. 

Vrijheid om zichzelf te ontplooien en zijn eigen inbreng te doen in de werkactiviteiten. “the 

greater the employee freedom, the greater the retention (Harris & Brannick, 1999, blz. 164)”. 

• De onderneming moet in staat zijn om een sterke link te bieden tussen de taken van de 

werknemers en het hoofddoel van de onderneming. De werknemers willen zien hoe hun taak een 

meerwaarde biedt tot het bereiken van dit hoofddoel. (Harris & Brannick, 1999, blz. 7) 
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• De mogelijkheid om door te groeien en zichzelf verder te ontwikkelen vinden werknemers ook 

zeer belangrijk. Zeker in de huidige economie waar er veel meer dan vroeger van job veranderd 

wordt, is het voor de werknemers van belang dat ze hun kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen 

om zo aantrekkelijk te blijven voor nieuwe werkgevers. (Topolosky, 2000, blz. 18) 

• Steeds meer werknemers hechten ook veel waarde aan de mogelijkheid om verder te leren binnen 

hun vakdomein. Een werkgever die zijn werknemers toelaat om verder te leren en verder te 

trainen, scoort goede punten. De hogere scholingsgraad bij de werknemers zal ook voor een 

stijging van de productiviteit leiden. (Topolosky, 2000, blz. 19) 

• Een duidelijke leiding is ook een vereiste bij vele werknemers. Een onderneming met een 

duidelijke visie voor de toekomst straalt vertrouwen uit naar de werknemers voor werkzekerheid 

naar de toekomst. Deze bedrijven met een duidelijke leiding kunnen ook kordaat en correct 

optreden bij problemen die zich voordoen binnen de onderneming. (Topolosky, 2000, blz. 19) 

 

Er zijn zeer veel zaken waar de werknemer aandacht voor heeft. Toch zijn al deze zaken terug te brengen 

naar drie basisbehoeften. De drie basisbehoeften die een werknemer wil terugvinden in zijn job, vinden 

we terug in de ERG- behoeftenindeling (Wanous, 1980).  Zie figuur 1.1. en figuur 1.2. 

In eerste instantie hebben de werknemers een behoefte van ‘existence’, hierbij worden de fysische 

basisbehoeften voldaan. Geld mag dan niet één van de belangrijkste zaken zijn voor een werknemer om 

voor een bepaalde werkgever te kiezen, maar de financiële vergoeding die hij ontvangt moet wel 

voldoende zijn om zichzelf en zijn gezin te onderhouden.  

Ten tweede is er een behoefte van ‘relatedness’, die er samen met de eerste behoeften van ‘existence’ 

ervoor moet zorgen dat de werknemers een gevoel van veiligheid krijgen. Het belangrijkste onderdeel van 

de ‘relatedness’ behoeften is het sociale aspect. De werknemers willen geliefd zijn bij collega’s en willen 

een leuke werksfeer waar ze in contact komen met andere mensen en geapprecieerd worden door deze 

mensen. 

Een laatste behoefte voor de werknemer is de behoefte van ‘growth’. De werknemers willen zichzelf 

verder kunnen ontwikkelen binnen hun job. Hun zelfbeeld versterken en verder ontwikkelen van de 

persoonlijke mogelijkheden. 
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Figuur 1.1.: componenten van de ERG- behoeften bij werknemers (Wanous, 1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.2. : vergelijking ERG- behoeften met de behoeftenpiramide van Maslow (Wanous, 1980) 
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Hoewel geld niet de hoofdreden is waarom iemand voor een onderneming kiest of bij een onderneming 

blijft, is de manier waarom men wordt vergoed toch van belang. Zo zullen vele managers worden betaald 

door middel van aandelen, zodat hun motivatie wordt versterkt. Wanneer men wordt betaald volgens 

prestaties kan dit de motivatie en productiviteit ook versterken. Men wordt extra beloond indien men 

harder werkt. Wanneer de vergoeding gekoppeld is aan de prestaties, betekend dit ook dat de vergoeding 

op een eerlijke en objectieve manier gebeurt. De vergoeding is voor de werknemer niet zo belangrijk, 

zolang hij zich eerlijk vergoedt voelt. “People fundamentally ask themselves two questions about their 

pay. First, am I paid fairly? Is the amount of money I make appropriate for the effort and responsibility I 

put into the job? Second, does the ratio of my input to my outcome compare favourably with the same 

ratio for other workers in my company, locale, and industry?” (Fitz- enz , 1995, blz. 118). Het vergoeden 

van de werknemers heeft ook culturele verschillen. Zo is het in Scandinavië van weinig waarde om 

kaderleden te belonen met een luxueuze auto, want hier leeft men niet in een cultuur waar rijkdom 

opvallend getoond wordt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerika. Vreemd is ook dat hoe meer men 

verdient, hoe belangrijker men de financiële factoren vindt (HR and PR…, Autumn 2002). 

 

Ook willen de werknemers een individuele behandeling. Hierbij worden ze beoordeeld op basis van hun 

individuele prestaties en krijgen ze een aangepast pakket volgens hun persoonlijke eisen en behoeften. Zo 

worden opleidingsactiviteiten op maat ontwikkeld en krijgen ze vergoedingen samengesteld volgens hun 

wensen. Dit heeft hen het gevoel dat ze belangrijk zijn voor de onderneming (Mercer, 2004). Het toont 

dat de onderneming geïnteresseerd is in hen. De werknemers zullen pas ‘committed’ zijn ten opzichte van 

een onderneming, als deze onderneming ‘committed’ is ten opzichte van die werknemers. Anderzijds 

willen de werknemers behoren tot een groep. Ze willen deel uitmaken van de onderneming. Ze willen 

zich een deel van het eindresultaat voelen. Men laat het employer brand dan ook best zo goed mogelijk 

aansluiten bij de missie en de visie van de onderneming. Zo kan men de waarden van de werknemers op 

één lijn zetten met deze van de onderneming. Als onderneming moet men de ideale mix vinden tussen het 

aanbieden van voldoende doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, die mogelijk zijn in een grote 

onderneming enerzijds, en het aanbieden van een huiselijke persoonlijke sfeer binnen de onderneming 

waar er aandacht wordt geschonken aan de noden van de individuele werknemer anderzijds. De erkenning 

die men van het management krijgt voor de verrichte arbeid is van groot belang voor vele werknemers. 

Men wil bevestigd zien dat hun arbeid een verschil uitmaakt en dat de onderneming niet zonder hen kan. 

Dit kan men bekomen door de werknemers zelf beslissingsbevoegdheid te geven over bepaalde zaken. Zo 

toon je als werkgever dat je vertrouwen hebt in hun kunnen.  
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1.2.6. Misopvattingen rond employer branding 

 

Employer branding is een volledig merkimago als werkgever die de onderneming moet opbouwen. Vele 

bedrijven blijven echter steken bij het goed betalen van de werknemers en denken dat dan de kous af is. 

“employees are searching for something more than a paycheck from their work (Harris & Brannick, 1999, 

blz. 8)”.  Een bijkomende reden waarom deze aanpak niet werkt is dat er altijd wel een andere 

onderneming zal zijn die nog meer wil betalen.  

 

Employer branding mag niet gezien worden als een apart imago dat moet worden opgebouwd voor de 

onderneming als werkgever. Het is noodzakelijk dat het employer brand aansluit bij het corporate brand, 

zodat het in lijn ligt met het algemene imago van de onderneming. Ook de consumer brands moeten 

hierop aansluiten. De verschillende brands moeten elkaar versterken en in een zelfde richting evolueren. 

 

Velen zien employer branding als een bezigheidstherapie voor de HR- afdeling, waarbij er maar weinig 

toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Dit terwijl er een duidelijke correlatie is tussen tevredenheid bij 

werknemers en shareholder value. Een hogere tevredenheid bij de werknemers leidt tot lagere turnover bij 

werknemers (werknemers die veranderen van werkgever) en minder afwezigheid op het werk. Door het 

hogere personeelsbehoud krijgt men een dubbel positief effect. Hoe langer een werknemer in een 

onderneming werkt hoe vertrouwder hij is met de omgeving en hoe efficiënter hij zijn activiteit kan 

uitvoeren door de leereffecten die ontstaan. Anderzijds heeft men ook lagere opleidingskosten, want 

iedere nieuwe werknemer brengt opleidings- en aanwervingskosten met zich mee. Door het behoud van 

werknemers kunnen deze in grote mate beperkt worden. Dit brengt dan op zijn beurt met zich mee dat er 

een grotere klantentevredenheid ontstaat door de betere en/of goedkopere producten, afhankelijk van hoe 

het kostenvoordeel wordt aangewend, en betere interactie tussen de onderneming en de klanten. Hierdoor 

krijgt men een hogere shareholder value.  

 

Vaak worden inspanningen voor de werknemers volledig toegespitst op het hoger management, de 

kernwerknemers, die dus essentieel zijn voor de onderneming. Deze concentratie van de maatregelen is 

ook niet goed want zonder alle andere werknemers op de lagere niveaus zou er geen sprake zijn van een 

onderneming, deze werknemers zijn dus even belangrijk. Men moet ervan uitgaan dat iedere werknemer 

binnen de onderneming een schakel is binnen het geheel, een schakel die onmisbaar is voor het goede 

verloop van de activiteiten (Boogaard, 2003, blz. 132). Pas als men deze visie voor ogen heeft, kan men 

geloofwaardig communiceren naar alle werknemers dat ze onmisbaar zijn. Hierdoor krijgen de 

werknemers het gewenste gevoel dat ze belangrijk zijn en dat de onderneming ze nodig heeft. Ze krijgen 

de erkenning die ze verdienen en wensen. In de prioriteiten van de manager moeten de werknemers op de 

eerste plaats komen, daarna de consumenten en pas daarna de eigenaars en investeerders. De managers 
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moeten begrijpen dat de wereld die men vormt voor de werknemers, de wereld is die de werknemers 

vormen voor de klanten.  

 

De employer branding gedachte heeft in vele ondernemingen zijn intrede nog niet gevonden omdat vele 

ondernemingen nog met verkeerde opvattingen zitten ten opzichte van werknemers (Boogaard, 2003, blz. 

155). Vele ondernemingen zijn er nog van overtuigd dat er een overvloedige en goedkope arbeidsmarkt is 

waaruit men werknemers kan rekruteren. Dit blijkt in realiteit al lang niet meer het geval te zijn.  

Vaak wordt de turnover van werknemers ook nog als onvermijdbaar gezien. Dit moet niet noodzakelijk zo 

zijn. Wanneer je je werknemers geen reden geeft om de onderneming te verlaten zullen ze dit ook niet 

doen. Er is altijd een incentive nodig om te veranderen van job, want dit is toch nog steeds een risico dat 

men neemt. Als onderneming is het ook interessant om te weten waarom iemand de onderneming verlaat. 

Door het opsporen van die klachten weet je waar in de onderneming de knelpunten zitten. Dus zelfs ex- 

werknemers zijn een belangrijke informatiebron voor de onderneming. Hoewel deze informatie zeker 

nuttig is komt hij toch te laat, daarom is het belangrijk om informatie over de wensen van de werknemers 

in te winnen wanneer ze nog bij de onderneming werken om zo te vermijden dat ze de onderneming 

verlaten. Het ‘eenmaal binnen is binnen’ denken moet men uit de organisatie krijgen. HR is meer dan 

enkel het rekruteren van nieuwe werkkrachten.  

 

 

1.3. Opbouw employer branding 

 

Zoals er geen eenduidige definitie voor handen is voor employer branding, is er ook niet één enkele juiste 

manier om het employer brand op te bouwen. Velen hebben zo een eigen visie op het onderwerp, maar 

ook hier zijn er telkens weer enkele gemeenschappelijke punten of toch zaken die in vele gevallen terug 

komen.  

Employer branding vereist een geheel nieuwe denkwijze. Dit zorgt ervoor dat de toepassing in meerdere 

fasen verloopt. Men kan deze ingrijpende veranderingen niet doorvoeren in één enkele fase. Het is een 

project dat loopt over een langere termijn en dat continu moet bijgepast en onderhouden worden. Eens het 

project de verschillende fasen heeft doorlopen betekend dit niet dat de onderneming op zijn lauweren mag 

rusten. Na een succesvolle implementatie begint het onderhoud en de continue aanpassing en verbetering 

van het concept. De continuïteit van de implementatie staat dus centraal (supra, blz. 13). Er moet 

gereageerd worden op alle mogelijke opportuniteiten en bedreigingen voor de onderneming.  

Wanneer employer branding correct wordt geïmplementeerd is het in staat om meerdere afdelingen 

doorheen de hele organisatie te beïnvloeden. Het employer brand moet vertaald worden naar alle acties 

van de onderneming. Overal moet de onderliggende denkwijze vervat liggen. Employer branding is niet 

zozeer een geheel van acties die voordelen bieden voor de werknemers, zoals hogere lonen en een leuke 
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werkomgeving, maar het is een volledige denkwijze die moet zorgen voor de opbouw van een goed 

imago voor de onderneming als werkgever (interview dirk stienaers, 17/03/2005).  

 

De opbouw verschilt dus van onderneming tot onderneming, maar de globale structuur heeft vaak een 

gelijkaardig verloop. De onderstaande structuur toont dus hoe het employer brand kan worden 

opgebouwd. Dit is niet de werkwijze die moet gevolgd worden, maar de werkwijze die kan gevolgd 

worden (versantsolutions, 2004). 

 

Ten eerste is er RESEARCH nodig zodat de onderneming kan ontdekken hoe werknemers en andere 

stakeholders staan tegenover de onderneming. Ook moet men nagaan wat de wensen zijn van de 

werknemers. Door middel van enquêtes en informele feedback kan men ontdekken waar de werknemers 

veel waarde aan hechten en welke eisen ze zeker vervult willen zien wanneer ze voor een onderneming 

werken. Zo komt men tot de vaststelling waar de problemen liggen in de huidige organisatie en waar op 

gelet moet worden.  

 

Ten tweede is er een grondige analyse nodig van de DOELGROEP. De doelgroep is meer dan alleen de 

huidige werknemers, dit zijn ook de potentiële toekomstige werknemers en andere beïnvloeders. Wat is 

hun scholingsniveau, hun levensstijl, enz. ? Dit is nodig om te weten hoe men de verzamelde informatie 

moet interpreteren.  

 

Ten derde wordt de VISIE bepaald van de onderneming. Deze visie heeft weer wie de onderneming wil 

zijn, welke beloftes ze willen maken en hoe ze gezien wil worden door de werknemers. Het toont de 

idealen van de onderneming. Er moeten duidelijke, meetbare en bereikbare objectieven worden opgesteld 

die zowel van nut zijn voor de bestaande werknemers als voor de toekomstige werknemers en andere 

beïnvloeders. Op termijn kan dit dan evolueren naar een individueel programma per werknemer volgens 

zijn specifieke wensen en noden. De beloftes en idealen die de visie vormen kunnen wel niet uit het niets 

worden gegrepen. Ze moeten reeds in de cultuur van de onderneming vervat liggen. Deze visie moet er 

toe leiden dat er een employer brand identity ontstaat. Dit is dan de USP van de onderneming als 

werkgever. 

 

Ten vierde is er de IMPLEMENTATIE, de gemaakte beloftes moeten worden nagekomen. De idealen van 

de onderneming moeten dus realistisch zijn. Deze implementatiefase is zeer essentieel, want mislukt de 

onderneming hierin dan verliest het gehele employer brand zijn geloofwaardigheid. Eens de 

betrouwbaarheid van je employer brand in twijfel getrokken wordt is het moeilijk om die 

betrouwbaarheid terug op te bouwen. Binnen deze implementatie fase wordt meestal eerst het algemene 

imago bepaald. Dit imago wordt bepaald in alles wat een onderneming doet. Iedere actie verandert de 

visie van de werknemers over de onderneming. Door een imago voorop te stellen heeft men een vaste 
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richtlijn voor het uitvoeren van alle activiteiten van de onderneming. Een goed employer brand begint 

reeds bij de rekrutering. Dit moet gebeuren op een efficiënte en flexibele manier. Er moet steeds ruimte 

zijn tot onderhandelen. De onderneming moet luisteren naar de wensen van de werknemer en 

compromissen moeten mogelijk zijn. Na de aanwerving is het van belang om de huidige wensen van de 

werknemers te achterhalen, en deze wensen in de mate van het mogelijke in te willigen. De onderneming 

moet proberen de waarden en overtuigingen van de werknemers in overeenstemming te brengen met deze 

van de onderneming. Verder kan kostbare informatie worden verkregen door interviews af te nemen met 

werknemers die de onderneming verlaten. Het is goed om te weten waarom ze dit doen. Hieruit kan de 

onderneming dan haar lessen trekken. Wanneer de noden en eisen van de werknemers veranderen moet de 

onderneming in staat zijn om mee te veranderen, wil ze haar kostbare ‘productiefactoren’ niet kwijt 

spelen. Ten slotte is het ook zeer belangrijk om de gedane inspanningen duidelijke te communiceren. De 

werknemers zullen de verkregen voordelen pas naar waarde kunnen schatten wanneer ze weten welke 

inspanningen de onderneming hiervoor hebben moeten doen. Uit het Hawthorne- experiment konden we 

al leren dat werknemers gevoelig zijn voor aandacht. “The Hawthorne efficiency experiments at Western 

Electric demonstrated, much to the astonishment of the researchers Mayo, Roethlisberger, Whitehead, 

Dickson, and Homams (Roethlisberger & Dickson, 1943), that increases in productivity might be gained 

by simply paying attention to employees” (Topolosky, 2000, blz. 13).  Wanneer de werknemers zien dat 

er aan hen gedacht wordt en dat er inspanningen geleverd worden om hun werkomstandigheden te 

vergemakkelijken dan zal dit positieve effecten hebben op hun productiviteit.  

 

Ten vijfde is er de COMMUNICATIE van de boodschap. Dit gebeurt zowel intern als extern. Deze 

communicatie is noodzakelijk omdat het weinig effect heeft om de idealen uit te voeren wanneer niemand 

hiervan op de hoogte is. Anderzijds geldt wel dat voor de opbouw van bekendheid voor het employer 

brand, daden veel meer zeggen dan woorden. De samenwerking van HR en marketing is essentieel in 

deze fase. De inspanningen van de HR kunnen slechts succesvol worden gecommuniceerd met de 

omgeving indien er ondersteuning is van de marketing afdeling. De boodschap moet ook worden 

verwoord in de taal van de doelgroep. Hij moet dus voor iedereen verstaanbaar blijven. Verder moet men 

er op letten dat de werknemer in eerste instantie nog altijd een mens is. Best dus niet enkel 

marketingbegrippen gebruiken want de werknemer wil niet aanzien worden als iets dat ‘gemarketed’ 

wordt. 

 

Als laatste fase kan men de effectiviteit METEN en is er de AANPASSING aan de nieuwe situaties. De 

omgeving verandert voortdurend en het employer brand moet zich mee aanpassen. Door deze aanpassing 

is het mogelijk om te anticiperen op de veranderende behoeften en eisen van de werknemers. Door het 

meten van de effectiviteit kan men de invloed van het employer brand op de bedrijfsresultaten meten. 

Meten wat de return on investment is van de investeringen gedaan in het employer brand. Hiermee kan 

men meten of de gedane inspanningen genoeg opleveren. Een belangrijke maatstaf is de bekendheid van 
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de onderneming. Bij welk percentage van de potentiële sollicitanten is de onderneming gekend? Dit kan 

gemeten worden door bijvoorbeeld enquêtes af te nemen bij laatstejaars studenten.  Bij het meten van de 

effectiviteit van het employer brand is er wel een moeilijkheid. De effecten zijn meestal maar merkbaar 

op lange termijn. Een beter imago voor de onderneming zal niet direct tot een verbetering van de 

resultaten leiden. Dit zal er op lange termijn wel toe leiden dat de beste werknemers kunnen behouden 

blijven en dat de beste sollicitanten kunnen aangetrokken worden. Anderzijds kan op korte termijn de 

productiviteit wel verbeteren doordat de onderneming kan werken met gemotiveerd personeel. Ook kan 

men meten wat de invloed op de aanwervings- en opleidingskosten is. Het imago van de onderneming en 

de tevredenheid van de werknemers kan men meten door middel van enquêtes.  

 

Het is ook van belang om het employer brand op een goede manier te communiceren met de doelgroep. 

De communicatie objectieven zijn dezelfde als bij een gewoon merk. Het DAGMAR- model toont hoe dit 

best wordt opgebouwd (De Pelsmacker et al., 2004, blz. 138). Dit gebeurt in 9 stappen:  

• Category need: de werkgever moet dus in eerste instantie bewijzen aan de werknemers dat het 

opbouwen van een employer brand kan helpen bij het vervullen van de behoeftes van deze 

werknemers. De werkgever kan dit doen door te tonen welke concrete voordelen hij de werknemers 

wil aanbieden.  

• Brand awareness: als de werkgever wil dat zijn employer brand succesvol is dan moet hij er voor 

zorgen dat voldoende mensen ervan op de hoogte zijn. Er zijn twee vormen van bekendheid. Een 

eerste vorm, de spontane bekendheid, zorgt ervoor dat wanneer mensen aan een goede werkgever 

denken ze direct aan jouw onderneming denken. Een tweede vorm is minder sterk, de geholpen 

bekendheid, en zorgt ervoor dat mensen jouw onderneming aanduiden als ‘een goede werkgever’ 

wanneer ze een lijst met ondernemingen voor zich krijgen.  

• Brand knowledge: de bedoeling van deze fase is dat de doelgroep weet wat de meest essentiële 

karakteristieken, voordelen en kenmerken van het employer brand zijn. De doelgroep moet dus weten 

waar het employer brand voor staat en wat het omvat. 

• Brand attitude: wanneer de doelgroep kennis heeft van meerdere employer brands, dan zullen ze de 

verschillende brands met elkaar vergelijken en ze dan rangschikken volgens voorkeur. De brand 

attitude heeft dus de gepercipieerde waarde weer van het employer brand voor de ‘consument’, hier 

dus een (potentiële) werknemer. 

• Purchase intention: bij employer branding wordt de bereidheid van de ‘consument’ om het product 

aan te kopen niet verhoogd, maar hier staat de purchase intention gelijk met de bereidheid van de 

‘consument’ om voor de onderneming te komen werken of te blijven werken, of tot het nemen van 

stappen om meer informatie in te winnen om voor de onderneming te gaan werken. In deze fase 

probeert men deze bereidheid dus te verhogen. 
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• Purchase facilitation: tijdens deze fase probeert men de ‘consument’ te overtuigen dat er geen andere 

barrières zijn om bij de onderneming te komen werken. Dit kan gaan van transportmiddelen om op 

het werk te raken, over de financiële vergoeding die men mag verwachten, tot de werksfeer die men 

mag verwachten.  

• Purchase: dit is de daadwerkelijke aanwerving van nieuwe werknemers of het verzekeren dat 

sommige werknemers bij de onderneming zullen blijven. De ‘consumenten’ willen bij het merk horen 

en zullen zich bij de onderneming aansluiten. 

• Satisfaction: eens de ‘purchase’ is gebeurd, moet men er als werkgever voor zorgen dat de 

werknemers tevreden zijn en blijven. Het imago dat de onderneming heeft opgebouwd en de beloftes 

die zijn gemaakt naar de werknemers moeten worden nagekomen. 

• Brand loyalty: dit is meer dan gewoon de werknemers bij jou kunnen houden, want dit is vaak 

gewoon het gevolg van gewoonte bij de werknemers. Bij brand loyalty probeert men de waarden van 

werknemers en de onderneming op elkaar af te stellen, zodat de werknemer bewust zijn huidige 

werkgever verkiest boven alle andere werkgevers. De werknemers zijn dan echt trouw aan de 

onderneming.  

 

1.4. Componenten employer branding 

 

“More and more companies are putting resources behind the evolving discipline of employer branding, 

also known by its components of “recruitment branding” and “internal branding”. The aim is two-fold: to 

attract the most promising new recruits and make sure that existing employees understand the company’s 

goals and commitment to them (Buss, 2002, blz. 29)”. 

 

1.4.1. Recruitment branding 

 

Bij recruitment branding heeft men een proactieve benadering. Men gaat ervan uit dat veel problemen 

kunnen vermeden worden door het aanwerven van de juiste werknemers. Wanneer men direct de juiste 

werknemers in dienst neemt heeft men minder kosten voor de opleiding ervan. Indien niet direct de 

geschikte werknemers worden gevonden heeft men meerdere keren aanwervingkosten en ook bij het 

ontslaan van werknemers heeft men steeds extra kosten. Het is dus noodzakelijk om het employer brand 

reeds tijdens de rekruteringsfase te implementeren. “When you consider that 85% of job changes are 

attributable to incompatibility within an organization, the importance of employer branding in recruiting 

becomes clear (Why HR branding…, May 2004, blz. 7)”. 

 

Een onderneming kan kiezen uit twee rekruteringsstrategieën. Bij de traditionele methode doet de 

onderneming er alles aan om een werknemer aan te werven. Ze heeft hem slechts beperkte informatie 
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over de onderneming. De werknemer krijgt enkel de positieve kanten te horen. Deze aanpak is vaak 

lonend op korte termijn, maar op lange termijn hebben deze ondernemingen te kampen met vele 

werknemers die ontgoocheld zijn in de onderneming en dan ook hun ontslag indienen (Wanous, 1980, 

blz. 34- 35). Een andere en betere methode is de realistische rekruteringsmethode. Hierbij staat eerlijkheid 

van de werkgever tegenover de werknemer centraal. De onderneming geeft alle informatie aan de 

werknemers, ook de minder positieve. Deze werkgevers gaan uit van het principe: ‘What you see is what 

you get!’. Deze aanpak zal er ook voor zorgen dat de verwachtingen van de werknemer over zijn nieuwe 

werkgever worden vervuld. Dit komt de bevrediging van zijn behoeften ten goede (Wanous, 1980, blz. 

37- 38). Ook McKenzie bevestigt deze aanpak: “In essence, the recruitment story should be the true 

employment brand: when you come here, this is what you will experience (McKenzie, 2001, blz. 23)”. 

Dit zorgt ervoor dat de tweede ‘match’ bij rekrutering, nodig voor een langdurige samenwerking, vervult 

is (infra, blz. 36). Een tweede voordeel van deze aanpak is dat diefstal, onwettige afwezigheid en 

werknemers die ontslag nemen, veel minder voorkomen bij deze ondernemingen (Wanous, 1980, blz. 39- 

41). 

 

Verder moet men proberen om bij het eerste contact tussen sollicitanten en de onderneming meteen een 

goede indruk te maken. De concurrentie tussen de ondernemingen is groot. De inspanningen die de 

werkgever doet voor zijn werknemers moet hij tijdig kunnen meedelen zodat de sollicitanten de vacature 

van de onderneming voldoende aandacht geven. Wanneer de onderneming geen goede eerste indruk 

maakt, krijgt ze misschien de kans niet meer om haar imago als goede werkgever te verdedigen. 

Laatstejaarsstudenten worden door vele ondernemingen benaderd, wanneer je dan totaal niet in het oog 

springt heb je de kans dat jou aanbieding nooit voldoende aandacht krijgt door de potentiële nieuwe 

werknemers. Als onderneming moet je proberen om een interactie tot stand te brengen met de sollicitant. 

Bijvoorbeeld in plaats van een zoveelste balpen aan te bieden, een interactieve CD-ROM geven die 

gelinkt is met de rekruteringssite van de onderneming (Buss, 2002, blz. 28).  

 

De onderneming moet dus zichzelf verkopen als werkgever. Dit gebeurt via een integratie van 

marketingprincipes binnen de HR- afdeling. Wanneer de onderneming een saaie, zakelijke advertentie 

plaatst, heeft men weinig kans dat men zich differentieert van de concurrent en dat men de ‘klant’ direct 

kan overtuigen. Bij de reclame voor een auto krijgt men geen opsomming van alle technische kwaliteiten 

van de wagen maar wordt een bepaald imago naar voor gebracht en wordt er geprobeerd om gelijkaardige 

gevoelens op te wekken bij de klanten. Dit is wat een onderneming ook moet proberen te doen (Simoens, 

2000). Recruitment branding is dus al lang veel meer dan gewoon een advertentie plaatsen om de 

openstaande vacatures van de onderneming in te vullen, men probeert de waarden van de onderneming 

naar buiten te brengen en de voordelen van de onderneming als werkgever te verduidelijken. Ze vertonen 

steeds meer gelijkenissen met de productadvertenties van de ondernemingen (Martinez, 2000). Net zoals 
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vele ondernemingen een reclamefolder hebben over hun producten, hebben nu ook veel ondernemingen 

een folder waarin ze reclame maken voor de onderneming als werkgever. Dit soort folders noemt men een 

‘glossy’. Ze worden dus gebruikt om potentiële werknemers te overtuigen. In deze ‘glossy’ moet de 

onderneming proberen de waarden naar voor te brengen waarvoor ze zal garant staan ten opzichte van 

haar werknemers. Deze waarden komen vaak overeen met de waarden die men heeft als producent. 

“Know what message you are trying to communicate about your services and products, and link all 

recruiting activities to that  message (Is your recruitment…, February 2005, blz. 4)”.  Deze problematiek 

wordt verder uitgewerkt bij HR- marketing ( infra, blz. 59). 

Een volgend probleem, is dat er voor de invulling van de vacatures te weinig werkzoekenden zijn. Wel is 

er een grote groep latente zoekers die men mits een aantrekkelijk aanbod kan overtuigen om te veranderen 

van job (Anckaert,2001). Deze groep wordt steeds belangrijker voor de ondernemingen. “Passive job 

seekers, which comprise 20 times more prospective candidates than the active seeker group, include some 

of the most sought- after professionals in a given regional employment market (Gilbert, 2002, blz. 134)”. 

Deze groep is wel iets moeilijker te bereiken. Zij zullen vaak niet de vacatures in de krant doornemen, dus 

moeten ze bereikt worden langs een andere weg. Het komt er dus op neer om via een goede 

marketingcampagne een zo groot mogelijke groep van mensen te bereiken. Dit gebeurt niet door de 

klassieke jobadvertentiemedia, maar via andere media zoals filmzalen, radio en televisie, 

concerten,…(Simoens, 2000). De advertenties moeten ook goed in het oog springen. “Many of the readers 

of advertisements, both print and online, are not actively looking for a new position at that moment, but 

when they do decide to look, you want your organisation to come to mind (Weston, 2002, blz. 33)”. Ook 

het internet neemt een steeds nadrukkelijker positie in op het vlak van rekrutering. Zo plaatsen vele 

ondernemingen hun vacatures ook op hun eigen websites, en is er een grote stijging in het belang van de 

online rekruteringswebsites zoals monster en stepstones. “The Internet has developed into one of the most 

popular sources of job information for job seekers. One market research study states that the market for 

online recruiting services worldwide will be worth more than $15 billion by 2006 (Backhaus K.B., 2004, 

blz. 117)”. 

 

 

De oplossing voor deze twee problemen kan worden gevonden in de link tussen HR en marketing. “Een 

goede campagne is een kwestie van goed focussen op de toegevoegde waarde van het bedrijf om zo de 

werkgever als een merk te positioneren, employer branding in de strikte zin van het woord. Vergelijk het 

een beetje met de zoektocht jaar de Unique selling proposition: dat element waarvoor de mensen een 

product kopen. Marketeers weten waarom de consument een bepaald product koopt. Net zo doen HR- 

managers er goed aan te weten waarom mensen bij hen komen werken. De link met de reclamewereld ligt 

voor de hand (Simoens, 2002)”.  
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De aanwervingprocedure moet aangepast zijn aan de aard van de functie en het daarmee gepaard gaande 

profiel van de potentiële werknemer. Zo is er een verschillende aanpak nodig voor het aanwerven van een 

arbeider en voor het aanwerven van een manager. Ook binnen een bepaalde functie kan men een andere 

aanpak nodig hebben afhankelijk van de verschillende kandidaten. Wanneer men voor de functie van 

sales manager twee kandidaten heeft, waarbij de één een jonge twintiger is en de andere een ervaren 

veertiger, dan is voor beiden een verschillende aanpak nodig. Beiden hebben verschillende behoeften en 

komen uit een verschillende generatie. Indien een onderneming succesvol wil zijn in het aanwerven van 

werknemers, dan moet ze vier zaken in overweging nemen: (Williams, 2003) 

 

• De onderneming moet in staat zijn om een omgeving te creëren die de werknemers overtuigt 

om voor de onderneming te komen werken. Een omgeving waarvan men wil deel uit maken. 

Hiervoor moet men de criteria kennen waarom iemand voor een bepaalde onderneming kiest 

en welke wij kunnen bieden. Een goed imago is dus van groot belang. Een onderneming die 

een hoge kwaliteit en een leiderspositie in de markt nastreeft werkt motiverend. De beste 

werknemers willen voor de ‘beste werkgever’s werken. Tegenwoordig worden bedrijven niet 

enkel meer afgerekend op hun economische sterkte, ook moeten ze voldoende aandacht 

besteden aan het milieu en aan de ethische normen binnen de samenleving. Verder is een 

aantrekkelijke omgeving in staat om jobs aan te bieden die voldoende intellectuele en 

beslissingsvrijheid bieden. Deze jobs bieden voldoende doorgroeimogelijkheden en 

uitdagingen.  

 

• In staat zijn om een managementstijl te ontwikkelen die werkt als een drijvende kracht voor 

de onderliggende werknemers. De leiders moeten nieuwe leiders proberen te creëren. Deze 

manier van managen is een erkenning van het belang van arbeid. Talent wordt gezien als de 

kernfactor voor toekomstige inkomsten. Door dit talentmanagement is de onderneming in 

staat om de beschikbare arbeid te coachen. Door deze coaching wordt ervoor gezorgd dat de 

werknemers hun activiteiten beter kunnen uitvoeren, wat leidt tot een verbetering van de 

prestaties. Ook treedt het management op als mentor om de werknemers te vormen en 

ontwikkelen voor toekomstige functies. Er moet worden gezorgd dat de kwaliteiten die de 

werknemers hebben ook naar buiten komen. Deze ontwikkeling van kwaliteiten wordt nog 

verder versterkt door empowerment. Hierbij worden verantwoordelijkheden doorgegeven 

naar de lagere lagen van het management. De werknemers krijgen de kans om hun meningen 

te uiten en actief deel te nemen in de beslissingen van de onderneming. Wel moet het 

management nog instaan voor het uitzetten van algemene richtlijnen. Verder moet het 

management er ook voor zorgen dat de werknemers voldoende bewegingsvrijheid hebben en 

dat er niet teveel bureaucratische beperkingen zijn.  
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• Essentieel voor de onderneming is dat ze in staat is om talent te identificeren zodat ze de 

juiste mensen kan aanwerven. De onderneming moet weten waar ze het talent moet zoeken en 

hoe ze het kan herkennen. Als de onderneming in staat is om direct de beste mensen voor de 

juiste functies aan te werven kunnen ook de aanwervingkosten beperkt worden. Uitgebreide 

interviews moeten hierbij helpen. 

 

• Een vierde punt volgt automatisch uit de vorige drie punten. Hierin wordt gezorgd dat talent 

volledig ontwikkeld en aangewend wordt. Het aanwenden van arbeid betekend dat de 

werknemers op een intelligente manier moeten gebruikt worden en in overeenstemming met 

de bedrijfsstrategie. Dit moet ervoor zorgen dat de werknemers die activiteiten moeten 

uitvoeren waarin ze het best zijn. 

 

Het selectie- en screeningsproces kan men op verschillende manieren uitwerken, de gekozen vorm is 

afhankelijk van het aantal mensen dat men wil aanwerven, voor welke posities deze mensen worden 

aangeworven en de moeilijkheid om de gewenste werknemers aan te werven: (Dodd, 2002, blz. 45- 46) 

 

• Aanwerving door de HR- afdeling van de onderneming. Deze aanpak is vaak niet zo efficiënt in 

grote ondernemingen omdat de HR- afdeling reeds zijn tijd moet verdelen over teveel andere 

activiteiten. Wanneer ze dan nog deze taak erbij krijgen loopt men het gevaar dan geen enkele 

opdracht nog correct en met voldoende aandacht wordt uitgevoerd of dat bepaalde taken niet 

meer kunnen worden uitgevoerd. 

 

• Beroep doen op de diensten van een recruiting agency. Dit is meestal een nogal dure oplossing 

omwille van de grote commissies die moeten betaald worden. Vele ondernemingen gaan dan ook 

op zoek naar nieuwe alternatieven. Een recruitment agency kijkt ook enkel hoe ze een vacature zo 

vlug mogelijk kan invullen. Er is minder aandacht voor de lange termijn toekomst van de 

onderneming en welke werknemers het best bij welke ondernemingen passen. Ze hebben ook 

geen besef van de bedrijfswaarden en –normen.  Anderzijds beschikken ze over een ruime 

vakkennis en kunnen ze veel efficiënter de gepaste werknemers vinden voor de vacatures. Ze 

kunnen dus wel van pas komen wanneer er een grote nood is aan een groot aantal werknemers of 

wanneer een aantal vacatures op korte termijn moeten ingevuld worden.  

 

• Aanwerven van interne corporate recruiters. Hierbij worden recruiters aangeworven als 

werknemer van de onderneming. Ze krijgen een loon uitbetaald voor de periode waarin ze voor 

de onderneming werken, tot ze hun opdracht hebben vervuld. Dit heeft zijn voordelen wanneer er 

een constante nood is aan nieuwe werknemers zodat deze recruiters voortdurend hun werk 

hebben. Wanneer er geen constante behoefte is aan nieuwe werknemers, is er ook geen constante 
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behoefte aan recruiters. Dit brengt met zich mee dat de recruiters teveel moeten afgedankt worden 

en dan terug aangeworven. Een voordeel is wel dat de recruiters werknemers zijn, ze zijn dus 

afhankelijk van de onderneming. Ze moeten de gevolgen dragen van hun keuzes. Wanneer ze een 

verkeerd iemand aanwerven dan zijn ze nog binnen het bedrijf en kunnen ze op hun fouten 

gewezen worden. Ze zijn dus extra gemotiveerd om geen fouten te maken. De werknemers 

dragen ook de waarden van de onderneming met zich mee en weten dus beter welke werknemers 

bij de onderneming passen. Ze kennen de specifieke voorkeuren van de managers van de 

onderneming. Tussentijdse evaluatie verloopt ook eenvoudiger en overzichtelijker bij een 

werknemer. Er is mogelijkheid tot interactie tussen de recruiter en de onderneming. Er kunnen 

bepaalde criteria worden afgesproken waar potentiële kandidaten moeten aan voldoen. Het 

management moet hierdoor maar een beperkt aantal kandidaten meer ontmoeten. 

 

• Beroep doen op contract recruiters. Deze krijgen een contract voor de aanwerving van een 

bepaald aantal mensen, wanneer ze de overeenkomst hebben uitgevoerd verlaten ze de 

onderneming. Ze worden betaald per contract, ze krijgen dus geen vast loon en zijn bijgevolg 

geen werknemer van de onderneming. Ze bieden een veel hogere flexibiliteit. 

 

Deze verschillende mogelijkheden zijn niet mutueel exclusief. Zo kunnen meerdere opties samen gebruikt 

worden. Wanneer corporate recruiters grotere opdrachten krijgen, kunnen ze de steun inroepen van een 

recruiting agency. 

 

Wanneer een werknemer is aangenomen door een onderneming, zijn de eerste maanden ook nog van zeer 

groot belang. In deze eerste maanden moet de onderneming zorgen voor een goede training van de 

werknemers. Deze training moet er dan voor zorgen dat de werknemer vertrouwd raakt met de 

bedrijfsomgeving, de manier van werken leert kennen, een duidelijke uitleg krijgt wat de precieze inhoud 

van zijn job zal zijn, en nog vele andere dingen. Wanneer deze training niet voldoet aan de eisen van de 

werknemers kan dit ertoe leiden dat deze de onderneming wenst te verlaten. Een werknemer, die zich na 

enkele maanden nog altijd niet aanvaard voelt binnen de onderneming en nog steeds niet weet hoe de 

onderneming werkt, zal overwegen om de onderneming terug te verlaten. Voor de onderneming brengt dit 

twee zeer grote nadelen met zich mee. Enerzijds verliezen ze een kostbare werkkracht, anderzijds 

verliezen ze het geld dat ze geïnvesteerd hebben in die werknemer tijdens zijn training. De eerste 

maanden dat een werknemer voor een nieuwe onderneming werkt zal hij die onderneming meer kosten 

dan dat hij die onderneming waarde kan bijbrengen. Ook zien we dat het grootste deel van de werknemers 

die de onderneming verlaten werknemers zijn die nog niet lang bij de onderneming werken (Wanous, 

1980, blz. 8). De werkgever heeft er dus alle baat bij om de werknemer zo vlug mogelijk op zijn gemak te 

stellen binnen de nieuwe onderneming. Dit kan men bekomen door een goede trainingscampagne te 
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organiseren voor nieuwe werknemers, een mentor aan te stellen voor nieuwe werknemers en voortdurend 

voldoende feedback te geven (Wanous, 1980, blz. 3- 7). 

 

Bij het rekruteren moet de onderneming met twee criteria rekening houden. Enerzijds moeten de 

werknemers over de kwaliteiten (KSA= Knowledge, Skills and Abilities) beschikken nodig voor het 

uitvoeren van de job. Anderzijds moet er ook een match zijn tussen de noden die de werknemer ervaart en 

de noden die de onderneming heeft. De waarden van de werknemer moeten dus overeenkomen met de 

ondernemingswaarden. Pas wanneer beide criteria voldaan zijn, zal de overeenkomst tussen werknemer 

en werkgever blijven duren (Wanous, 1980). (infra, figuur 1.3 blz. 36) 

 

De onderneming heeft er ook baat bij om een goed contact te hebben met de sollicitanten die ze niet 

aanwerft. Indien de onderneming erin slaagt om deze mensen op een waardige manier te vertellen dat ze 

niet gekozen worden voor de job, dan zullen deze mensen geen negatief beeld hebben over de 

onderneming. In hun verdere contact met andere mensen zullen ze dan ook geen negatief beeld geven 

over de onderneming. Het komt er dus op neer om elke sollicitant even goed te behandelen als een 

mogelijke klant (Harris & Brannick, 1999, blz. 117- 119). 

 

 

1.4.2. Internal branding 

 

Een mogelijke definitie voor internal branding is dat het kan gezien worden als “a cultural shift within an 

organization, where the employees become more customer focused and more business focused. You 

achieve this by an organized, change- communications and behaviour- driven process, which leads to a 

desired end state (Steinmetz A., 2004, blz 1)”. Of zoals Kotler internal branding definieerd: “the task of 

successfully hiring, training and motivating able employees to serve the customer well (Kotler, 1991)” Zo 

wordt ook duidelijk dat internal branding veel meer is dan louter interne communicatie. Dit wordt ook 

bevestigd door Zucker : ”Internal branding is far more than an internal advertising campaign. Posters and 

coffee mugs play their part, but internal branding efforts need to go beyond that and drive real behavior 

change (Zucker, 2002, blz. 4)”. 

Bij internal branding gaat men ervan uit dat ondernemingen, waarvan de werknemers leven volgens de 

waarden van de onderneming, beter functioneren. Dit werd ook bevestigd door Schuster: “It appears that 

increased attention to employees is going to have a major impact on business during the next two decades. 

Companies that begin to manage their human resources effectively to harness the untapped potential for 

commitment to the goals of the organization will forge ahead, while others will find they are unable to 

remain competitive” (Schuster, 1986, blz. 166). Internal branding omvat ook verschillende zaken: 

“Internal branding refers to three things: communicating the brand effectively to the employees; 

convincing them of its relevance and worth; and successfully linking every job in the organization to 
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delivery of the brand essence (Bergstrom et al., 2002, blz. 135)”. Dit laat de onderneming toe om haar 

waarden en normen over te dragen aan de werknemers, het vertalen van de externe merkwaarden naar de 

interne organisatiewaarden. Om geloofwaardig over te komen naar de klanten, moet men eerst 

werknemers hebben die de waarden van de onderneming met veel overtuiging naar buiten brengen. “We 

knew that we could only sell ourselves to our external audiences if our whole organisation embraced the 

value of what we do and made the brand a natural part of the way everyone thinks, feels and acts (Simms, 

2003, blz. 58)”. Men probeert de organisatiedoelstellingen en de persoonlijke doelstellingen van 

werknemers met elkaar te verbinden. Wanneer de werknemers en de werkgever dezelfde waarden 

nastreven, zal de onderneming ook beter in staat zijn om de noden van zijn werknemers te vervullen. 

Wanneer de werknemers niet geloven in de ondernemingswaarden of deze niet steunen, dan komt de 

onderneming op lange termijn in de problemen. “If those people aren't "living the brand" or they don't 

believe in what it stands for, or they just don't give a damn, the business is in big trouble (Thomson, 2004, 

blz. 23)”. 

 

Er kan pas een langdurige samenwerking ontstaan tussen beide partijen wanneer beide partijen aan 

elkaars noden kunnen voldoen. Op figuur 1.3. zie je duidelijk welke ‘matching’ er nodig is om een 

langdurige samenwerking mogelijk te maken tussen beide partijen. Enerzijds is er een ‘match’ nodig op 

het vlak van de kwaliteiten van de werknemers. De onderneming werft iemand aan voor een bepaalde 

functie in de veronderstelling dat deze werknemer de nodige kennis heeft om deze functie uit te voeren. 

De werknemer moet dus capabel zijn. Anderzijds moet er ook een ‘match’ zijn tussen de noden die de 

werknemers hebben en de mate waarin de onderneming deze noden kan vervullen. Deze match kan tot 

stand komen wanneer de onderneming en de werknemers dezelfde waarden hebben, wanneer de 

werknemers zich kunnen vinden in de ‘company culture’.  Kan men niet op beide fronten een ‘match’ 

vinden, dan zal een langdurige samenwerking onmogelijk blijken (Harris & Brannick, 1999, blz. xiv). 

Werknemers die onvoldoende kwaliteiten hebben zullen ontslagen worden en werknemers die vinden dat 

hun behoeften niet voldoende worden bevredigd zullen ontslag nemen (Wanous, 1980, blz. 10- 16). Deze 

tweede ‘match’ is eenvoudiger te verwezenlijken wanneer werknemer en werkgever dezelfde waarden en 

normen delen. “Employees can find a job anywhere, but they commit to and want to remain with an 

organization whose culture they connect with. Certain cultures create and sustain strong cultural 

connections with their employees. In consequence, these organizations have a significant competitive 

advantage in finding and keeping great employees. We believe that if there is a strong connection 

between the core culture and the values of the people, great strides in individual and company 

performance occur. These organizations understand how critical it is to find and keep people who share 

the company’s core values (Harris & Brannick, 1999, blz. xiv)”. Werknemers die de waarden van de 

werkgever delen, erkennen ook het belang van de consumenten en houden hier rekening mee op ieder 

moment waarop ze in contact komen met de consument. Wanneer de onderneming beschikt over 

dergelijke werknemers is dit een vorm van differentiatie ten opzichte van concurrenten. Een sterke 
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merkidentiteit die men terugvindt in het gedrag van de werknemers kan een reden zijn waarom de 

consument jouw product kiest in plaats van dat van de concurrent. Dit is een besef dat bij steeds meer 

ondernemingen doordringt. Dit vinden we ook terug bij Lazarus en Booth: “Companies are recognising 

that the only way they are going to distinguish themselves is to have employees who can express their 

brand and do a good job and provide an excellent customer experience (Lazarus, 2003, blz. 4)”. 

“He believes that it is the only area left that allows companies to truly differentiate (Booth, 2003, blz. 9)”. 

 

Werknemers kunnen pas zorgen voor deze differentiatie wanneer ze ‘brand ambassadors’ zijn van de 

onderneming. Wanneer de werknemer zijn persoonlijke waarden terugvindt in de waarden van de 

onderneming die hij/zij vertegenwoordigd, dan zal dit het ‘commitment’ van deze werknemer ten 

opzichte van de onderneming versterken. “employee commitment refers to the psychological attachment 

of workers to their workplaces” (Meyer and Allen, 1991). Dit ‘commitment’ wordt in verschillende fasen 

opgebouwd (Ambler, 2003): Eerst is de werknemer nog niet trouw en zal hij zonder reden willen wisselen 

van onderneming. In een tweede fase is de werknemer tevreden binnen de onderneming en voelt hij geen 

reden meer tot veranderen van onderneming. In een volgende fase blijft de werknemer tevreden over de 

onderneming en zou hij zelfs kosten ondervinden mocht hij van onderneming moeten veranderen. In een 

vierde fase zien de werknemers de onderneming eerder als een partner om hun gezamenlijke 

doelstellingen te bereiken. In een laatste fase zijn de werknemers echt toegewijd aan de onderneming.  
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Figuur 1.3.: matchingproces tussen werknemer en werkgever (Wanous,1980) 

 

Essentieel is wel dat het internal brand overeenstemt met het external brand. Deze twee mogen niet elk 

een verschillende boodschap nastreven. De boodschap die je meegeeft aan je werknemers moet dezelfde 

zijn als deze die je meegeeft aan je klanten. Ook Boone en Lee zien dat klanten hun mening over de 

onderneming vormen op basis van het contact met de werknemers:  

“Employees have to be engaged to make the brand come alive. Therefore, the messages sent to employees 

about the brand are just as important as the ones sent to customers (Boone, 2000, blz. 36)”. 

“Customers notice how employees behave, and therefore, customers are consciously or sub-consciously 

associating employee behavior with the brand (Lee, 2002, blz. 9)”. 

 

 Dit zorgt ervoor dat het imago van de onderneming wordt versterkt door het contact van de werknemers 

met de klanten, omdat de werknemers dezelfde waarden hebben als de onderneming. De perceptie van 

een merk door een klant wordt niet enkel gevormd door de reclame die deze klant te zien krijgt, maar 

door alle activiteiten die de onderneming uitvoert en waarmee de klant in aanraking komt. Onbewust zal 
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de klant over iedere actie van de onderneming een mening vormen die zijn liefde voor het merk versterkt 

of afzwakt. 

Het internal brand is van groot nut binnen de onderneming omdat ondernemingen vaak grote budgetten 

uitgeven aan marketing, maar dan vergeten te investeren in de werknemers die ervoor moeten zorgen dat 

de boodschap uit de promotiecampagne daadwerkelijk kan geleverd worden aan de consumenten. Je kunt 

een imago opbouwen en tonen aan de consumenten wie je bent, maar je moet dit imago dan ook kunnen 

verwezenlijken in de realiteit en de consument bieden wat je hem hebt beloofd. Dit zorgt ervoor dat de 

boodschap die je stuurt naar de werknemers even belangrijk is als de boodschap die je stuurt naar de 

consumenten.  

Verder zijn er enkele kritieke punten die men in het oog moet houden bij het opstellen van het internal 

brand wil men de merkbelofte van het external brand kunnen nakomen: (Jacobs, 2003, blz. 22- 26) 

 

• De merkenstrategie die de onderneming communiceert naar de consument moet 

overeenstemmen met de ingesteldheid van de werknemers. De manier waarop de werknemers 

in contact treden met de consumenten moet aansluiten bij de kwaliteit en het imago van de 

producten van de onderneming. 

 

• Werknemers moeten geloven in de internal branding strategie van de onderneming en moeten 

actief willen meewerken in de verwezenlijking ervan. Ze moeten zelf voldoening krijgen bij 

het uitvoeren van de merkbelofte van de onderneming. Internal branding geeft een betekenis 

aan de activiteiten van de werknemers. 

 

• Bij het aanwerven van werknemers erop letten dat hun visie strookt met deze van de 

onderneming, zo is er later ook minder opleiding nodig om de visies op dezelfde golflengte te 

krijgen. Proberen om ‘brand ambassadors’ aan te werven. 

 

• Gemotiveerde werknemers communiceren met de klanten en hebben zelf ook een mening 

over de onderneming. Daarom is het van belang om met hen te communiceren over hun 

meningen om deze dan mogelijk op te nemen in de strategie. De werknemers hebben dus de 

kans om actief mee te denken en zien dat er waarde gehecht wordt aan hun mening, ze mogen 

zelf beslissingen nemen (=empowerment). Hierdoor wordt de band tussen de onderneming en 

de werknemer versterkt. Een bijkomend voordeel is dat consumenten een gevoel zullen 

krijgen dat er echt iemand naar hun problemen luistert wanneer ze zien dat de werknemer zelf 

verantwoordelijk is voor het oplossen van hun probleem. 

 

• Internal branding is een zaak van de gehele onderneming en kan dus slechts efficiënt worden 

uitgevoerd wanneer er actieve ondersteuning is van het management. “Leaders of the 
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organization must thoroughly understand, support, and actively demonstrate commitment to 

the internal branding process (Tosti & Stotz, 2001, blz. 30)”. Ook het middle- management 

moet achter het initiatief staan. “Middle managers lead the internal branding initiative. Top 

executives need to be actively involved and visibly demonstrate support, but mid-

management provides the day-to-day leadership. It is critical to thoroughly educate, involve, 

and support this pivotal group (Tosti & Stotz, 2001, blz. 30)”. 

 

• Het management moet ervoor zorgen dat alle lagen in de onderneming een even groot 

‘commitment’ hebben, om het internal brand succesvol te implementeren. Daarom is het ook 

aan te raden om de werknemers te belonen voor hun trouw en toewijding ten opzichte van het 

internal brand.  

 

• De werknemers opleiden zodat ze het belang van internal branding kennen en respecteren.  

 

• Ontwerpen van een evaluatie systeem. Dit systeem moet dan meten hoe succesvol het internal 

brand is geïmplementeerd en moet een continue feedback van de werknemers toelaten, zodat 

verder geleerd kan worden. 

 

• Ervoor zorgen dat de werknemers dagelijks gemotiveerd zijn en de bedrijfswaarden blijven 

verdedigen, als waren het hun eigen waarden. 

 

• Internal branding heeft het grootste rendement wanneer het het gevolg is van een twee-

richtings communicatie tussen marketing en HR. Dit moet ervoor zorgen dat de interne en de 

externe marketingboodschap gelijk is. 

       

De opbouw van een internal brand bestaat uit vijf C’s: clarity, commitment, communications, culture en 

compensation (Bergstrom et al. , 2002, blz. 136- 138). 

 

• Clarity:  Voordat je een boodschap kan communiceren, moet je eerst goed weten wat hij 

betekent. Daarom moet men eerst bepalen waarvoor het merk staat en hoe men dit wil 

communiceren. Dit proces bestaat uit twee delen: 

 

� Organiseren van interviews in groepen bij iedereen die betrokken is, in eerste plaats 

werknemers en management, om te discussiëren wat het merk voor hen betekent. Dit 

moet wel op een informele manier gebeuren zodat iedereen kan zeggen wat hij wil 

zonder bang te moeten zijn voor tegenmaatregelen. 
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� Het management moet beslissen over de kernattributen van het merk die moeten 

vertaald worden naar de verbale en visuele symbolen  van het merk. Deze 

kernkwaliteiten van de onderneming moeten beperkt blijven zodat de 

overzichtelijkheid behouden blijft. Het is dus van belang dat men kennis heeft over de 

sterktes en zwaktes van de onderneming. 

 

• Commitment: Er moet een consensus gecreëerd worden tussen de verschillende partijen van 

de onderneming. Deze consensus moet meer zijn dan een overeenkomst tussen de 

verschillende partijen enkel maar om conflicten te vermijden. Deze consensus kan er komen 

door een CEO die zijn wil oplegt en de andere partijen die hem moeten volgen of door een 

proces van compromissenvorming waarin iedereen zijn mening mag zeggen. Meestal is het 

een vorm tussen deze twee uitersten. Pas wanneer er een consensus is opgebouwd kan er 

commitment ontstaan bij de werknemers. Iedereen moet het eens zijn met de 

ondernemingswaarden voordat hij er zich voor kan inzetten. 

 

• Communications: De werknemers hebben een grote nood om steeds weer bevestiging te zien 

en herinnerd te worden aan de bedrijfswaarden. Daarom is het best dat de communicatie 

gebeurt door iemand met gezag, dat dit meerdere malen herhaald wordt door middel van 

verschillende kanalen en dat deze boodschap vervat zit in de gehele omgeving van de 

onderneming.  

 

• Culture: Dit is de overtuiging die je moet kunnen bieden aan de werknemers waarom ze de 

bedrijfswaarden zouden moeten nastreven. Waarom ze hun huidige werkwijze moeten 

veranderen voor deze die wordt voorgesteld door het internal brand. Hiervoor is er een 

motivatie nodig. Dit kan men door de mensen te straffen wanneer ze niet handelen zoals 

voorgeschreven door het internal brand of door hen te belonen wanneer ze dit wel doen. Ook 

kan men continu communiceren waarom het nuttig is om te handelen volgens de principes 

van het internal brand en wat de negatieve gevolgen kunnen zijn indien ze dit niet doen. 

Wanneer het voor de werknemers duidelijk is welke voordelen het handelen volgens het 

internal brand biedt, zullen ze bereid zijn hun manier van handelen te veranderen. 

 

• Compensation:  Wanneer de werknemers beseffen dat ze een meerwaarde betekenen voor het 

internal brand en ze daadwerkelijk ook handelen volgens de waarden van dit internal brand, 

dan zullen ze ook verwachten dat ze hiervoor vergoed zullen worden op een gepaste wijze. 

Anderzijds is het mogelijk dat werknemers bereid zijn minder te ontvangen in ruil dat ze deel 

mogen uitmaken van de onderneming, omdat ze zich verbonden voelen met de waarden van 
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het internal brand.  De enige manier om een sterk internal brand in stand te houden is zorgen 

voor een goede en rechtvaardige vergoeding voor degenen die het uitvoeren. 

 

Bij branding denken mensen meestal aan de externe aspecten – imago, logo, identiteit – maar er is een 

opkomend geloof dat het internal en het external brand op een zelfde lijn moeten liggen en dat beide delen 

even belangrijk zijn. Elk moment dat de consument in aanraking komt met de onderneming, meestal met 

de werknemers, vormt hij zijn mening over het merk. Dit gaat van de manier waarop in het bedrijf de 

telefoon wordt beantwoord, over hoe het eindproduct wordt afgeleverd, tot hoe de distributie verloopt.  

Ook belangrijk is dat wanneer er iets gebeurt binnen de onderneming dit ook via interne communicatie 

wordt medegedeeld aan alle werknemers, zodat ze het nieuws niet moeten horen via een externe bron. Dit 

zorgt ervoor dat de werknemers zich betrokken voelen. Dit moet men ook doen wanneer het slecht nieuws 

is dat men moet melden, enkel dan kan men de werknemers het gevoel geven dat ze alle informatie 

krijgen.  

 

Belangrijk bij de uitwerking van het internal brand is dat het mee evolueert met de omgeving. Wanneer er 

geen continue aanpassing is aan de realiteit, zal ook de visie van de werknemers gedateerd zijn. Dit wordt 

goed samengevat door Davies: “Only by designing a review process and making a commitment to 

continuous improvement can an internal brand keep making a lasting organizational impact (Davies, 

2004, blz. 20)”. 

 

1.5. Oorsprong en evolutie van employer branding 

 

Employer branding is een fenomeen dat reeds lang bestaat, maar dan op informele basis. Dit wil zeggen 

dat organisaties al sinds lang inspanningen doen om hun imago als werkgever te verbeteren maar dat het 

toen nog niet werd gecatalogeerd onder de noemer employer branding. Wanneer men hogere lonen heeft 

aan enkele kernwerknemers die men zeker niet kwijt wil, kan men dit zien als employer branding maar 

vroeger werd hier niet bij stil gestaan. Aangezien de laatste jaren de nood aan goede werknemers steeds is 

toegenomen is men ook steeds bewuster inspanningen gaan doen om ze aan de onderneming te binden.  

 

Volgens velen kan Alan Crozier, een consultant gespecialiseerd in de organisational communications bij 

William Mercer, gezien worden als de pionier van de employer branding strategieën. Hij ontwikkelde het 

‘total employment relationship management’ (TERM), dit model omschrijft hij als volgt:  “The process of 

creating an identity and managing the image of a company in its role as an employer (Mellor, 1999, blz. 

26)”. 

Dit is een holistische aanpak voor de interacties tussen werknemer en werkgever. Er wordt gezorgd voor 

een continue interactie tussen de werknemers onderling en de tussen de werknemers en de werkgever, van 
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voor de werknemers tot de onderneming toetreden, bij de dagelijkse interactie en bij het verkondigen van 

de leiderschapsstijl van het management (Hatfield, 1999, blz. 50- 51).  

 

Employer branding kan zeker gezien worden als een fenomeen dat blijvend zal zijn in onze economie. 

Het zal zelfs nog stijgen in belang. Het belang van kennis in de economie blijft stijgen. Dit zorgt ervoor 

dat de vraag naar kennis blijft stijgen, waardoor de vraag groter wordt dan het aanbod. Deze stijging van 

de vraag naar kennis heeft mede te maken met de stijging van de ‘high performance’- bedrijven. Dit zijn 

arbeidsorganisaties die minder hiërarchisch werken, hun werknemers meer autonomie en tegelijk ook 

meer verantwoordelijkheid geven en hen afrekenen op hun prestaties (Vloeberghs, 2004, blz. 40). Deze 

aanpak vereist een grotere kennis bij de werknemers, waardoor de concurrentie tussen de ondernemingen 

om die kennis te bemachtigen ook verder zal aanwakkeren. Dit zorgt ervoor dat het belang van employer 

branding steeds belangrijker wordt. Sommigen zien employer branding als een noodzaak voor bedrijven 

in de toekomst. “…believes that having an employment brand will soon be a necessity for hiring and 

retaining top prospects (Is your recruitment…, February 2005, blz. 2)”. Anderen zien in de stijgende nood 

aan kennis binnen de onderneming een andere nood om het employer brand steeds verder te ontwikkelen: 

“However, the anticipated permanent shortage of skilled workers in the new economy creates unique 

challenges for knowledge-based organisations in particular, who will increasingly need to differentiate 

themselves in order to successfully attract talented employees. As a result, more and more firms may turn 

to advertising to create ‘employment brands’ and thereby offer an enticing vocational proposition that is 

compelling and differentiated (Ewing et al., 2002, blz. 3)”. 

 Dit brengt met zich mee dat steeds meer ondernemingen steeds meer actief op zoek moeten gaan om 

voldoende sollicitanten te vinden voor hun vacatures. Zo kon HP slechts 2 van de 160 studenten die 

afstudeerden bij Stanford aanwerven. Hierdoor hadden ze een zwaar tekort aan sollicitanten (Merritt, 

2000). Richard Mosley heeft drie fundamentele redenen waarom employer branding geen voorbijgaande 

trend is, maar dat het een blijvend begrip binnen HR is: (www.employerbrand.com, 2004) 

• Steeds meer bedrijven beseffen dat ze de trouw en toewijding van haar werknemers niet als 

vanzelfsprekend mogen zien. Daarom zal een onderneming ook inspanningen moeten doen, wil 

ze haar beste werknemers bij zich houden.  

• Het vormt ook de ideale brug tussen marketing, interne communicatie en HR. Vele bedrijven 

beseffen hierdoor het belang van een goede rekrutering, het behoud van werknemers en de 

ontwikkeling van hun talenten. Hierdoor zijn de interne waarden veel meer op één lijn komen te 

staan met de externe waarden. 

• Employer branding heeft ook bewezen dat ze een waarde heeft voor de onderneming. Het 

opbouwen van een merk als werkgever blijkt de meest efficiënte manier om de trouw en 

toewijding van de werknemers ten opzichte van de onderneming te maximaliseren.  
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1.6. Nut  en belang van employer branding 

 

Het nut van employer branding zit hem vooreerst in het feit dat het is toegespitst op de human resources 

binnen de onderneming. Kapitaal en machines mogen dan wel vele jobs vervangen hebben toch  blijft 

arbeid een kernfactor voor de productie. Zonder geschoold personeel om deze machines te gebruiken, 

hebben de machines op zich geen waarde. Ook zijn er mensen nodig die de technologie ontwikkelen om 

steeds geavanceerdere hulpmiddelen te maken. Er is dus gewoon een verschuiving opgetreden van het 

soort werknemer waar men nood aan heeft. De geschoolde werknemers zijn echter veel schaarser en dit 

brengt met zich mee dat de strijd om deze schaarse middelen steeds heviger wordt. “More than ever, a 

committed, engaged work force generates value for the company and loyalty among customers, which 

partly explains the fierce competition for top talent (Woods, 2001, blz. 12)”. De onderneming moet dus 

maken dat ze hier voldoende tegen gewapend is. De bedrijven die in de toekomst het meest succesvol 

zullen zijn, zijn deze die over de beste en het meeste kennis beschikken, en niet zozeer die bedrijven die 

over de beste productiemethoden beschikken. De human resources worden steeds meer gezien als de 

belangrijkste activa van een onderneming. Deze ‘human capital’- benadering verwijst naar de stelling dat 

mensen beschikken over vaardigheden, ervaring en kennis, die een economische waarde hebben voor 

organisaties. Ze kunnen de productiviteit van een onderneming vergroten (Vloeberghs, 2004, blz. 75). 

Vele andere auteurs zijn het hier volmondig mee eens. “People are the only true agents in business. All 

assets and structures – whether tangible or intangible – are the result of human actions. All depend 

ultimately on people for their continued existence (Sveiby, 1997, blz. 8)”. Ook worden human resources 

gezien als de productiemiddelen nodig om de toekomst van de onderneming zeker te stellen. “But the 

only things that will uphold a company’s competitive advantage tomorrow is the caliber of people in the 

organization (Caudron, 1994, blz. 54)”. 

 

Verder toont employer branding zijn nut bij alle onderdelen van HRM. Al deze HR- componenten zijn 

essentieel binnen de onderneming om goede resultaten te boeken. Deze componenten zijn: (Vloeberghs, 

2004, blz. 77) 

• Selectie en plaatsing van die kandidaten en personeelsleden die het meest geschikt zijn om de 

nodige taken te vervullen. Dit gebeurt door het aanwerven van de juiste werknemers en het 

behoud van de werknemers die een meerwaarde kunnen bieden aan de onderneming. 

• Alle activiteiten die gericht zijn op het afstemmen van de menselijke kwaliteit op de taken binnen 

de organisatie. Hoe beter deze twee op elkaar aansluiten, hoe efficiënter de onderneming haar 

taken zal kunnen uitvoeren. 

• Motiveren van de werknemers door hen op weloverwogen wijze te belonen (koppeling van 

beloning aan prestatie). Door employer branding probeert men de beloning voor de werknemer te 

optimaliseren, niet alleen door een hoog loon te bieden maar ook door allerlei andere vormen van 

beloning (erkenning, verantwoordelijkheid,…) 
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• Training en ontwikkeling van werknemers met het oog op de huidige en toekomstige 

taakvervulling. Werknemers worden ook gemotiveerd door het feit dat ze de kans krijgen van de 

onderneming om zich verder te ontwikkelen. Een tweede voordeel van de training en 

ontwikkeling is dat de werknemers hun taken beter zullen kunnen uitvoeren. 

• Beoordelen van de werknemers volgens criteria die aansluiten bij de overige componenten, en 

een bijdrage hieraan leveren. 

 

Deze vijf componenten moeten steeds in acht worden genomen, zowel bij het aanwerven van nieuwe 

werknemers als bij het behoud van bestaande werkgevers. Dit moet steeds gebeuren in functie van de vijf 

componenten.  

 

Algemeen kan men de taken van het employer brand als volgt zien: “In a study of 138 companies, the 

Conference Board found that employer branding helps workers internalize a company's values, 

understand and embrace an employer's mission and enhances the firm's reputation as an employer of 

choice (Bates, 2001, blz. 14)”. Slaagt men erin om deze algemene doelstellingen te bereiken, dan zullen 

hieruit voordelen vloeien op het vlak van rekrutering, personeelsbehoud en algemene bedrijfsresultaten.  

 

1.6.1. Invloed bij werving (=rekrutering) 

 

Zie recruitment branding ( supra, blz. 27) 

 

 

 

1.6.2. Invloed bij personeelsbehoud  

 

Om te weten hoe je de werknemers aan je onderneming kan binden moet je eerst weten waarom sommige 

werknemers je onderneming verlaten en waarom andere werknemers bij je blijven. Door het afnemen van 

interviews bij de werknemers die de onderneming verlaten kan men vaststellen dat de redenen waarom 

mensen een onderneming verlaten zeer verscheiden zijn, maar dat financiële redenen meestal niet de 

primaire oorzaak zijn. De zaken die wel hoog scoren zijn: (Anckaert, 2001) 

• Uitdagingen en jobinhoud zijn erg belangrijk 

• Promotiekansen en een vaste baan scoren erg hoog 

• Meer salaris, een grotere zelfstandigheid en sympathieke collega’s zijn belangrijke criteria 

• Ook een ‘stimulerende baas’ blijft voor een kwart van de mensen een beslissende factor.  
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Om het behoud nog te verbeteren kan de onderneming de voordelen voor de werknemers koppelen aan 

hun anciënniteit. Dus werknemers die langer voor de onderneming werken krijgen een 

voorkeursbehandeling. Dit zal hen aanzetten om niet van job te veranderen (Harris & Brannick, 1999, blz. 

39). 

Ook zullen werknemers die trouw zijn aan de onderneming en dezelfde waarden hebben, een beter inzicht 

hebben in de doelstellingen van de onderneming en dus ook beter in staat zijn om deze doelstellingen te 

verwezenlijken. Daarom beginnen vele werkgevers met het opstarten van een ‘strategic retention plan’. 

Hierbij wordt speciale individuele aandacht gegeven aan elke werknemer om hem te ondersteunen en te 

motiveren om bij de onderneming te blijven. “The core aspect that top workplaces possess seems to be 

their recognition of employees as individuals with individual needs (Williams , 2003)”. Ook is het 

belangrijk dat de werknemers graag komen werken. Ze moeten plezier beleven aan hun job. “Fun also 

plays a large part in ensuring that a company is a great place to work (Williams , 2003)”. 

 

Een goed beleid voor personeelsbehoud is een beleid dat zowel voor de werknemer als voor de werkgever 

gunstig is. Wat volgt is een overzicht van de hoekstenen voor een goed beleid om de werknemers trouw te 

maken aan de onderneming: (versantsolutions, 2004) 

 

• Duidelijke doelstellingen: dit is nodig zodat de werknemers zien hoe ze kunnen helpen in het 

verwezenlijken van die doelstellingen. Werknemers willen zien dat ze iets hebben kunnen 

verwezenlijken, ze willen erkenning.  

 

• Een goede interne communicatie: werknemers vinden het ook belangrijk dat naar hen geluisterd 

wordt en dat ze goed geïnformeerd worden over wat gebeurt binnen de onderneming. Dit kan 

gebeuren door middel van newsletters, het opbouwen van een intranet of opbouwen van 

informele feedback tussen werknemers en werkgevers. 

 

• Managen van de carrière van de werknemers: voor velen betekent voldoening uit arbeid dat ze in 

staat zijn om de volgende stap in hun carrière te zien. Ook hebben ze bereikbare en motiverende 

doelstellingen nodig die ze moeten verwezenlijken. 

 

• Vrijheid in het bepalen van het evenwicht tussen vrije tijd en werk: aangezien werknemers steeds 

grotere waarde hechten aan hun persoonlijke tijd, hechten ze ook meer waarde aan het zelf 

bepalen en invullen van hun tijd. Wanneer dit mogelijk gemaakt wordt door de werkgever wordt 

dit als een groot voordeel gezien. 

 

• Coachen en begeleiden: dit versterkt de samenwerking tussen werkgever en werknemer. De 

werknemer voelt zich geapprecieerd door de werkgever wanneer deze tijd en moeite neemt voor 
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het begeleiden van de werknemers. Door het persoonlijk contact voelt men zich een deel van de 

onderneming. 

 

Om het personeelsbehoud zo effectief mogelijk te laten verlopen moet men eerst zorgen dat men het kan 

meten. Men moet zowel kunnen meten welke elementen er de grootste invloed hebben op de werknemers 

en hoe de onderneming scoort op al deze elementen. Ook is het belangrijk te weten welke werknemers er 

het belangrijkst zijn voor de werkgever in het verwezenlijken van zijn doelstellingen. Dan moet er vooral 

aandacht geschonken worden aan die elementen die deze werknemers belangrijk vinden. Daarnaast moet 

je ook proberen zaken te ontdekken die een eerste teken kunnen geven voor de onvrede van de 

werknemers. Dit moeten dan een soort waarschuwingssignalen vormen waardoor de onderneming kan 

ingrijpen voor het fout loopt en dus voor de werknemers de onderneming verlaten. Wanneer je al deze 

elementen gemeten hebt moet je dus inspanningen leveren voor die elementen die de grootste invloed 

hebben en gericht zijn op die werknemers die het belangrijkst zijn voor je onderneming. Wanneer je de 

informatie hebt moet je hem ook nuttig gebruiken. 

Deze informatie kan bekomen worden via: (Brown, 2003) 

 

• Interviews met werknemers die de onderneming verlaten, exit interviews. Hier moet men wel een 

onderscheid kunnen maken tussen pull- en push- factoren. Bij pullfactoren is de werknemer 

overtuigd door een positief kenmerk van een concurrerende werkgever. Bij push- factoren is de 

werknemer weggegaan door een gebrek bij de werkgever. Deze interviews worden ook vaak 

uitgevoerd op een kwalitatieve en open manier. Hierdoor wordt vergelijking van de gegevens 

onmogelijk.  

 

• Comparatieve employer brand onderzoeken. Hiermee wordt gezocht wat de sterke punten waren 

van de onderneming in het aantrekken van werknemers, want als men niet weet waarmee men de 

werknemers kan aantrekken kan men ook niet weten waarmee men ze bij zich kan houden. Door 

dan te kijken hoe andere werkgevers scoren op deze punten kan men nagaan wat de relatieve 

sterktes en zwaktes zijn van de onderneming in het rekruteren van werknemers. Wanneer men 

dan zijn persoonlijke sterktes weet moet men deze communiceren zodat de werknemers dit weten. 

Een bijkomend voordeel van deze methode voor informatieverzameling is dat de onderzoeken 

ook vroeg informatie kunnen geven wanneer de onderneming niet meer voldoet aan de 

verwachtingen van de werknemers.  

 

• Employee- recruit gap analysis. Hiermee wordt nagegaan wat het verschil is tussen de mening 

van pas aangeworven werknemers en mogelijke nieuwe werknemers. Zo kan men nagaan waar de 

merkbelofte op korte termijn niet voldaan is. Dus waar de onderneming tekortschiet bij het 

verwezenlijken van beloftes die het had opgebouwd bij potentiële toekomstige werknemers. Dit is 
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gevaarlijk voor de geloofwaardigheid van het employer brand. Wanneer de onderneming enkel 

loze beloftes doet, zal hier na verloop van tijd geen waarde meer aan gehecht worden. 

 

• Talent retention driver analysis. Is een alternatief voor de exit interviews. Ze hebben een meer 

pro- actieve en kwantitatieve aanpak, waardoor het vergelijken over de tijd en over verschillende 

werknemers mogelijk wordt. Dit wordt versterkt door het gebruik van gestandaardiseerde 

enquêtes. Bij deze methode gaat men op zoek naar de werknemers waar de trouw ten opzichte 

van de onderneming laag is, welke sterktes en zwaktes de onderneming heeft in het behoud van 

werknemers. Zo kan de onderneming ontdekken welke zaken ze verder moet ontwikkelen en 

welke zaken een extra inspanning vergen. Ook worden criteria opgespoord waar de onderneming 

veel inspanningen voor doet maar waar de werknemer niet sterk op reageert, bijvoorbeeld het 

betalen van hoge lonen heeft meestal geen al te groot positief effect. Men kan dan beter zijn 

aandacht vestigen in het verder versterken van de sterktes van de onderneming waar de 

werknemer wel gevoelig voor is en het verbeteren van de zwaktes die de werknemer als een echt 

tekort ervaart.  

 

1.6.3. Invloed op de prestaties van de onderneming 

 

De voordelen die voortkomen uit employer branding zijn in te delen in meerdere groepen. Zo is er 

vooreerst het voordeel dat men meer in staat is om goede werknemers bij zich te houden, en dat nadelen 

van een grote turnover bij de werknemers kan worden vermeden. Dit brengt een grote waaier van 

voordelen met zich mee. 

Daarnaast krijgt men ook een positief imago als werkgever en wordt de onderneming aanbevolen aan 

anderen door de huidige werknemers. Dit positieve imago zorgt ervoor dat de onderneming zich kan 

differentiëren van andere ondernemingen. Het is vaak heel moeilijk om zich te differentiëren van 

concurrenten met zeer gelijkende producten, maar een goed imago als werkgever kan hiervoor zorgen, 

wanneer men dit goede imago kan gebruiken om goede werknemers aan te werven. De werknemers waar 

de consumenten mee in aanraking komen, kunnen een meerwaarde bieden aan het product. Het goede 

imago van werkgever zorgt er ook voor dat de beste werknemers voor jou willen komen werken. Hoe 

groter de kwaliteit van de werknemers die voor jou willen komen werken, hoe sterker de prestaties van de 

onderneming. Vaak heeft het positieve effect op de werknemers ook een positief effect op de 

consumenten. Wanneer je de werknemers kan overtuigen zullen de consumenten wel volgen. 

Verder zorgt het employer brand ook voor een hogere trouw en betrokkenheid van de werknemer bij de 

doelstellingen van de werkgever. Hierdoor krijgt men een groter engagement van de werknemers. Ze zijn 

meer begaan met de ondernemingsdoelstellingen, en zullen er alles aan doen om deze te verwezenlijken, 

als waren het hun eigen doelstellingen. Het employer brand zorgt dus voor de communicatie van de 

ondernemingswaarden naar de werknemers en zorgt ervoor dat beide waarden op elkaar afgestemd zijn. 
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Dit wordt gedaan door middel van het uitwerken van het internal brand. Het internal brand zorgt ervoor 

dat de problemen met het personeel zo minimaal mogelijk kunnen gehouden worden (supra, blz.36). 

 

Employer branding bewijst ook zijn degelijkheid door het feit dat vele ondernemingen uit de Fortune 500 

beschikken over een sterk employer brand. “Fortune magazine recently reported that companies voted 

‘best to work for’ yielded higher returns for shareholders, while a recent Gallup study in the US directly 

linked employer attitudes and company performance. It found that there were four main employee 

attitudes that correlated to profit: staff feel that they can do their best every day; they believe their 

opinions count; they see a commitment to quality; their work links to the company mission (Hatfield, 

1999, blz. 51)”. Vele sterke ondernemingen kiezen ervoor om een sterk employer brand op te bouwen, 

maar ook veel ondernemingen verkrijgen een sterke positie door de ontwikkeling van een goed employer 

brand. Een goed employer brand is geen noodzakelijke voorwaarde voor goede resultaten maar het zet de 

onderneming wel een eind op weg.  

 

Door een sterk employer brand staat de onderneming ook sterker tegenover de dreiging van mogelijke 

overnames of fusies. Door het employer brand beschikt de onderneming over een extra vorm van 

differentiatie. Deze bijkomende vorm van differentiatie wordt bereikt op twee manieren. Ten eerste wordt 

door het employer brand een uniek imago als werkgever gecreëerd waardoor men zich kan differentiëren 

ten opzichte van concurrenten. Ten tweede wordt door het internal branding principe ervoor gezorgd dat 

de doelstellingen van de werknemers overeen komen met deze van de onderneming (Sels en Maes, 2001). 

Dit zorgt ervoor dat de werknemer een extra reden heeft om bij de onderneming te blijven, tenzij een 

andere onderneming over waarden en doelstellingen beschikt die nog beter aansluiten bij de persoonlijke 

waarden en doelstellingen van de werknemer. Dit leidt dan tot de opbouw van een lange termijn 

concurrentievoordeel. Ook beschikt men over een sterker personeelsbestand. Dit personeel moet ervoor 

zorgen dat in de toekomst het concurrentievoordeel wordt behouden en dat nieuwe opportuniteiten 

worden opgespoord en uitgewerkt. 

 

1.7. Employer branding binnen de onderneming 

 

Het employer brand moet alle werknemers binnen de onderneming raken. Dit zorgt voor een holistische 

aanpak waarbij de beslissingen en gevolgen van het employer brand gelden voor de hele onderneming en 

niet alleen voor enkele afdelingen binnen de onderneming. “The process of employer branding is by 

nature holistic. It is nota bout tinkering with terms and conditions or corporate colours in the workplace, 

but about the total employment experience (Ambler, 2003)”. Deze holistische aanpak zorgt ervoor dat het 

employer brand moet geregeld worden door het topmanagement, bijvoorbeeld door een algemene 

employer branding coördinator en niet door een employer brand verantwoordelijke binnen iedere 

afdeling. Deze algemene employer branding coördinator moet gekozen worden op basis van zijn 
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persoonlijke talenten en ervaring, niet op basis van de afdeling waar hij werkt. Hij moet dus niet 

noodzakelijk te komen uit de HR- afdeling. Van groot belang is dat de boodschap gegeven door het 

employer brand consistent is binnen de hele onderneming zodat alle werknemers een zelfde doel voor 

ogen hebben en een zelfde opvatting hebben om deze doelstellingen te verwezenlijken. Verder is 

employer branding ook het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de HR- afdeling, marketing, 

interne communicatie en het management. Aangezien meerdere afdelingen actief betrokken zijn in het 

verwezenlijken van het employer brand is het dus eenvoudiger om het ontwikkelen van het employer 

brand te organiseren op het niveau van de onderneming en niet op het niveau van een afdeling. Verder 

moet er bij het employer brand ook oog zijn voor de externe communicatie. Het employer brand moet niet 

alleen zorgen dat de boodschap binnen de onderneming consistent is maar ook moet er een consistentie 

zijn in de interne en externe communicatie.  

 

Voor het opbouwen van een volwaardig employer brand zijn er geen vereisten nodig inzake 

ondernemingsstructuur. Ondernemingen van alle groottes kunnen een employer brand opbouwen. Ook 

speelt het geen rol tot welke sector de onderneming behoort. In alle sectoren heeft de onderneming nood 

aan goede werknemers, al is dit voor de ene sector al van groter belang dan voor de andere. De manier 

waarop het employer brand wordt uitgewerkt en welke maatregelen van belang zijn voor de opbouw van 

het werkgeversimago zullen wel verschillen afhankelijk van de sector en de grootte van de onderneming. 

De mate waarin de onderneming reeds inspanning heeft verricht, en dus al beschikt over een HRM- 

beleid, zal bepalen welke inspanningen nog nodig zijn bij de opbouw van het employer brand. Hoe beter 

het HRM- beleid reeds georganiseerd is hoe kleiner de inspanningen nodig om een aanvaardbaar 

employer brand op te bouwen. Dit wil niet zeggen dat deze ondernemingen geen inspanningen meer 

moeten doen. Het employer brand moet worden onderhouden en verder worden uitgebouwd.  

 

1.8. Employer branding en Belgische ondernemingen 

 

In België worden er ook steeds meer inspanningen gedaan in het ontwikkelen van een goed employer 

brand, maar toch heeft men in België nog een grote achterstand op vele andere landen. Er is nog een lange 

weg te gaan in de verdere ontwikkeling. Zo staan de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en 

Nederland, om maar enkele landen te noemen, al veel verder in het ontwikkelen van employer branding. 

Zij hebben veel meer bedrijven die het belang van employer branding beseffen en er dus gebruik van 

maken en de bedrijven die er gebruik van maken staan ook al veel verder in de ontwikkeling. Ze hebben 

al veel meer initiatieven en mogelijkheden om het employer brand verder te ontwikkelen. In België is er 

vaak nog te weinig het besef bij de CEO dat employer branding ook grote financiële voordelen met zich 

mee brengt, op korte en op lange termijn. Een essentiële stap in de ontwikkeling van het employer brand 

is het overtuigen van het topmanagement van het belang van het employer brand. Het management moet 
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ook actief meewerken met de ontwikkeling van het employer brand. Hiervoor is soms een 

mentaliteitsverandering nodig bij het management en deze is niet makkelijk te verkrijgen.  
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Hoofdstuk 2 Keurmerken voor Employer 

Branding 
 

Een onderneming kan op eigen houtje een employer brand opbouwen, maar wanneer men de nodige 

geloofwaardigheid wil krijgen bij het grote publiek, is het aan te raden om een keurmerk voor employer 

branding te gebruiken. Dit keurmerk zal ervoor garant staan dat het employer brand aan bepaalde criteria 

zal voldoen, dit om te voorkomen dat het bij loze beloftes van de werkgever blijft. Enkel ondernemingen 

die effectief de nodige inspanningen doen voor hun werknemers kunnen in aanmerking komen voor zo’n 

keurmerk. Voordat men deze erkenning krijgt wordt er wel eerst een grondige analyse uitgevoerd. In dit 

hoofdstuk bekijken we vier van de belangrijkste keurmerken, namelijk: employer of choice, investor in 

people, great place to work en ‘beste werkgever’.  

 

2.1.  Inleiding 

 

Samen met het groeiende belang van employer branding zijn er ook steeds meer keurmerken gekomen 

voor employer brands en HR- marketinginitiatieven. Vele ondernemingen deden steeds meer en meer 

inspanningen om hun imago als werkgever te verbeteren, maar er waren ook andere bedrijven die 

communiceerden dat ze een goed employer brand ontwikkelden maar geen echte inspanningen deden. 

Hierdoor werden vele werknemers misleidt. Een oplossing kwam er door het introduceren van een 

keurmerk. Deze keurmerken leggen een aantal criteria op waar de ondernemingen moeten aan voldoen 

voor ze het keurmerk toegekend krijgen. Dit zorgt dus voor een garantie dat de ondernemingen die 

beloven inspanningen te doen voor hun werknemers, deze activiteiten ook daadwerkelijk moeten 

uitvoeren. Er wordt dus een garantie gegeven aan de werknemers.  
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2.2. Employer of choice 

 

Een Employer of Choice wordt als volgt gedefinieerd: “An employer of any size in the public, private, or 

not-for-profit sector that has met the high standards established by Employer of Choice, Inc., earning the 

coveted certification mark. Employers that have successfully completed the rigorous evaluation process 

are recognized for their leadership, culture, and best practices that attract, optimize, and hold top talent, 

achieving corporate objectives (www.employerofchoice.com , 2004)”. Het Employer of Choice concept 

zorgt ervoor dat het rekruteringsproces en het behoud van de werknemers verbeterd. Dit is echter slechts 

een onderdeel van employer branding. Employer branding op zich gaat verder, en is erop gericht om de 

behoeften en waarden van de werknemers op één lijn te brengen met deze van de onderneming. De 

organisatie van Employer of Choice gaat de tevredenheid bij de werknemers na en levert de onderneming 

een uitgebreid rapport waarin ze haar sterktes en zwaktes ziet als werkgever. Een onderneming kan gezien 

worden als een Employer of Choice, wanneer de werknemers vrijwillig voor deze onderneming kiezen 

wanneer ze meerdere aanbiedingen hebben. De keuze voor deze werkgever is dan het resultaat van een 

rationeel proces. De werknemer is ervan overtuigd dat deze werkgever het best in staat is om aan de 

individuele behoeften van de werknemer te voldoen. Eens deze beslissing gemaakt moet de werknemer 

ook bij de werkgever willen blijven, pas dan is er sprake van een echte Employer of Choice.  

De ondernemingen zullen er alles aan doen om zich te differentiëren van de andere werkgevers en zo de 

beste werknemers aan te werven. Alle werknemers hebben individuele criteria waar ze hun beslissing op 

zullen baseren, maar toch zien we dat er enkele gemeenschappelijke zaken zijn waar een werkgever zeker 

moet aan voldoen. Een Employer of Choice is dus meer dan een werkgever die hoge lonen betaald. 

Binnen de onderneming moet er ook een goede sfeer zijn tussen de werknemers onderling en tussen de 

werknemer en de werkgever. De werknemers moeten echt graag werken voor deze werkgever. Vier zaken 

blijken zeer hoog te scoren bij werknemers: (www.employerofchoice.com, 2004) 

Ten eerste een werkgever die zijn werknemers ziet als mensen met individuele noden. Deze werkgevers 

zijn flexibel ten opzichte van de specifieke noden van de werknemers. Zo kunnen, in de mate van het 

mogelijke, de werkuren specifiek aangepast worden aan de individuele noden van de werknemers. 

Ten tweede moeten werknemers plezier beleven aan hun job. Dit wordt bekomen door een leuke 

jobinhoud en een leuke sfeer op het werk. Zo kan de werkgever er bijvoorbeeld voor zorgen dat er een 

leuke eetzaal is waar de nodige accommodatie voor handen is voor de werknemers om even te 

ontspannen.  

Ten derde moet er voldoende interactie zijn tussen de werknemers en de werkgever. Door deze interactie 

krijgen de werknemers het gevoel dat er echt naar hen geluisterd wordt.  

Ten laatste moet ook de sfeer op de werkvloer overeenstemmen met de goede sfeer die werd beloofd aan 

de sollicitanten. De werknemers moeten bevestigd worden in hun positieve beeld van de werkgever. 
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Eens men als een Employer of Choice aanzien wordt kan men ook de beste werknemers aan zich binden. 

Door de aanwerving van deze werknemers beschikt de onderneming over superieure kennis om 

kwalitatieve producten op een zo efficiënt mogelijke manier te produceren, waardoor de tevredenheid van 

de klanten stijgt. Zo wordt het uiteindelijke doel van de onderneming bereikt, betere bedrijfsresultaten. 

Eens de onderneming een Employer of Choice is, treedt er een zelfversterkend proces op. De 

getalenteerde werknemers zijn in staat om betere prestaties voor te leggen, hierdoor zal het imago van 

Employer of Choice van de onderneming nog verder stijgen. Mits de onderneming verdere inspanningen 

doet om zijn werknemers tevreden te houden.  

 

2.3. Investor in people 

 

2.3.1. Definitie en inhoud 

 

“Investors in People is een handig hulpmiddel om mensen in een organisatie zo optimaal mogelijk in te 

zetten om samen de bedrijfsdoelstellingen te halen (www.iipnl.nl , 2004)”. 

De IiP- standaard is een keurmerk speciaal gericht op de inspanningen die de werkgevers kunnen doen 

om training en ontwikkeling binnen de onderneming zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door een 

goede training en ontwikkeling van de werknemers zorgt men er voor dat de kennis binnen de 

onderneming optimaal kan worden benut.  

De IiP- standaard is een keurmerk dat continu in stand gehouden moet worden. Eens men de standaard 

krijgt toegewezen als onderneming wil dit niet zeggen dat het doel is bereikt. Er moeten continu verdere 

ontwikkelingen worden doorgevoerd waardoor de standaard zijn waarde blijft behouden. Wanneer een 

onderneming dit niet doet dan kan ze haar keurmerk verliezen.  

 

2.3.2. Ontstaan en evolutie 

 

Het Investors in People (IiP) keurmerk is ontstaan in het Verenigd Koninkrijk in 1991, toen onderzoek 

werd gedaan naar ondernemingen die tijdens economische slechte tijden toch nog goede cijfers konden 

voorleggen. Toen men deze ondernemingen vergeleek bleken ze gelijkaardige kenmerken te hebben. Een 

goede training en ontwikkeling van de werknemers was hier één van. De IiP- standaard kwam tot stand 

volgens Rajan et al. (1999) omdat men in de jaren negentig werd geconfronteerd met een ongewone 

combinatie van drie factoren. Er was namelijk een sterke stijging van de mondiale competitie, de 

handelsvrijheid werd ingevoerd en er heerste tevens een wereldwijde recessie. Hierdoor waren alle 

bedrijven genoodzaakt belangrijke herstructureringen door te voeren. 

 

Door het grote succes in het VK, waar steeds meer ondernemingen de standaard verwierven (Investors in 

People UK, 2001), werd de standaard ook toegepast in het buitenland. Eerst naar Australië later naar vele 



 53

andere landen waaronder ook België. In Vlaanderen is men in 2002 gestart met een proefproject met 13 

ondernemingen. 

In 1995 kwam er ook een eerste herziening van de standaard. Er waren ondertussen steeds meer en meer 

standaarden op de markt gekomen en er was een duidelijke positionering nodig. De IiP- standaard wou 

zich duidelijk positioneren als een raamwerk voor continue verbetering (Kips, 2003, blz. 6). 

In 2000 volgde een tweede herziening. Het aantal indicatoren werd verminderd en er werd meer nadruk 

gelegd op de resultaten van de standaard dan de processen die door de standaard veroorzaakt worden. 

Verder werd ook nog de focus op opleiding en ontwikkeling verruimd (Kips, 2003, blz. 6).  

In 2005 is er een voorlopig laatste verandering van de standaard. De standaard werd verder 

vereenvoudigd tot 3 basisprincipes die bepaald worden door 10 criteria. Een eerste basisprincipe, 

planning, wordt bepaald door vier principes. In een tweede fase wordt gekeken naar het uitvoeren en bij 

een derde basisprincipe is er aandacht voor het beoordelen. Deze verandering van de standaard is nodig 

omdat ook de economische omstandigheden veranderen. Deze aanpassing moet zorgen voor een betere 

aansluiting bij de huidige marktbehoeftes en de planningcyclus van ondernemingen. Verder kan men zo 

ook een goed voorbeeld geven aan de bedrijven die de standaard volgen. Bij deze bedrijven wijst de 

standaard op het belang van het continu onderzoeken, verbeteren en aanpassen van de standaard. Door 

ook de standaard op regelmatige basis aan te passen krijgen deze bedrijven direct een goed voorbeeld. 

 

 
 

Figuur 2.1.: de nieuwe standaard voor de IIP die zijn intrede in 2005  (http://www.iipuk.co.uk, 2005) 
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2.3.3. Opbouw 

 

De IiP- standaard bestaat uit drie basisprincipes, planning, uitvoering en beoordeling. In de planningsfase 

moeten de ondernemingen plannen maken zodat de training en ontwikkeling van de werknemers 

afgestemd is op de ondernemingsdoelstellingen. De planning moet ervoor zorgen dat de doelstellingen die 

men voorop heeft gezet zo efficiënt mogelijk worden bereikt. Er worden effectieve strategieën ontwikkeld 

om de prestaties van de organisatie te verbeteren met behulp van de werknemers. Dit kan wel pas 

gemeten worden als de algemene ondernemingsdoelstellingen vertaald worden naar specifieke, meetbare 

doelstellingen. Er moet een plan gemaakt worden van de veranderingen die moeten worden doorgevoerd 

binnen de onderneming, wil men de training en ontwikkeling van de werknemers vlot laten verlopen.  

In de uitvoeringsfase moeten de uitgewerkte plannen in praktijk worden gebracht, er moeten acties 

ondernomen worden om de prestaties van de onderneming te verbeteren. Hierbij moet steeds gekeken 

worden of deze implementatie wel op een correcte en efficiënte manier gebeurt en of ze wordt uitgevoerd 

door de juiste personen. Wil men de uitvoering van de plannen gemaakt tijdens de planningsperiode zo 

efficiënt mogelijk laten verlopen dan moet men ervoor zorgen dat de doelstellingen van de onderneming 

voldoende worden gecommuniceerd doorheen de hele onderneming. Zodat iedereen weet welke richting 

de onderneming uit wil.  

In een laatste fase is er de beoordeling van alle acties die men heeft uitgevoerd, en de invloed van de 

acties op de prestaties van de onderneming. Men moet kunnen aantonen wat het effect is geweest van het 

investeren in de IiP- standaard. Hierbij kijkt men hoe efficiënt men de acties heeft uitgevoerd en welke 

mogelijke problemen er zijn opgetreden. Men kan een soort kosten-batenanalyse doorvoeren waarbij men 

de werknemers de nodige feedback kan geven over de uitgevoerde activiteiten. Op basis van deze 

informatie worden nieuwe plannen gemaakt voor nieuwe acties waardoor het continue proces steeds maar 

door gaat. 

 

Deze vier basisprincipes zijn dan weer opgebouwd uit een set van criteria. Deze criteria bepalen in welke 

mate de vier basisprincipes reeds zijn ontwikkeld in de onderneming of op welke vlakken er nog 

tekortkomingen zijn. 

 

Voor het succesvol uitwerken van de IiP- standaard heeft men de volledige medewerking en inzet nodig 

van de managers en alle werknemers. De managers moeten ervoor zorgen dat de 

ondernemingsdoelstellingen duidelijk zijn en dat de nodige plannen worden opgesteld voor activiteiten 

die de IiP- standaard moeten verbeteren. De werknemers spelen een belangrijke rol in het verwezenlijken 

van de vooropgestelde plannen, terwijl ze ook de doelgroep zijn van alle opgestelde plannen. Zij moeten 

dus aan het management meedelen wat hun noden zijn.  
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2.3.4. Voor en nadelen van de IiP- standaard 

 

Vele ondernemingen streven naar de IiP- standaard om zo hulp te bekomen bij het doorvoeren van 

herstructureringen binnen de ondernemingen. Deze herstructureringen zijn nodig door de verandering van 

de omgeving. De verwachtingen van zowel klanten als aandeelhouders liggen steeds hoger. Dit door de 

toenemende kwaliteitsdruk en de technologische vooruitgang.  

Uit onderzoek blijkt dat de ondernemingen vier categorieën van voordelen kan halen uit het toepassen van 

de IiP- standaard (Hillage & Moralee, 1996).  

Ten eerste is de onderneming in staat om betere trainingssystemen op te bouwen. Deze verbetering komt 

er doordat men beter kijkt en luistert waar de noden liggen bij de werknemers, en men het 

trainingsprogramma beter afstelt op de onderneming.  

Ten tweede worden er betere prestaties van de werknemers verwacht. Wanneer de onderneming het 

keurmerk bezit zal ze in staat zijn om ten eerste haar goede werkkrachten te behouden en ten tweede om 

goede nieuwe werkkrachten aan te werven. Door de betere opleiding binnen de onderneming zal de 

productiviteit van de werknemers op zich ook verbeteren. Hierdoor worden kostenbesparingen mogelijk 

en treedt er minder verspilling op. De betere prestaties van de werknemers zijn ook een bron van voordeel 

ten opzichte van concurrenten.  

Verder kunnen ook betere bedrijfsresultaten worden bekomen door de verbetering van het imago en door 

de betere kwaliteit van de producten die kan voortvloeien uit de betere prestaties. De betere kwaliteit van 

de producten leidt tot een grotere tevredenheid bij de consumenten. Wanneer de werknemers een goede 

opleiding krijgen binnen de onderneming kan dit leiden tot een positieve houding ten opzichte van de 

onderneming en een betere motivatie. 

Tenslotte kunnen ook betere communicatie- systemen en procedures worden opgebouwd. Dit zorgt voor 

een betere interne communicatie die het werken eenvoudiger maakt en een betere externe communicatie 

waardoor het contact met de klanten wordt verbeterd en dus ook de tevredenheid van de consumenten zal 

stijgen. 

 

Door het invoegen van een IiP- standaard zal men niet de problemen van alle werknemers kunnen 

oplossen, maar zal men er naar streven om de werkcondities van de werknemers te verbeteren en hen door 

een betere opleiding aan te bieden te helpen bij het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van hun werktaak. 

Men probeert de werknemer een gevoel te geven van erkenning en de “job satisfaction” die de job biedt 

stijgt ook.  

 

Een grootste potentieel nadeel dat verbonden is aan het investeren in training en ontwikkeling, is dat 

wanneer de onderneming deze investeringen gedaan heeft en de werknemer de onderneming verlaat de 

onderneming niet meer van de voordelen van haar investering kan genieten. Hiermee verbonden is dat de 
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beter opgeleide werknemers misschien meer aanbiedingen zullen krijgen om de onderneming te verlaten, 

waardoor het risico dus vergroot. 

 

2.4. Great Place to Work 

 

2.4.1. Definitie en situering  

 

Dit is het initiatief van de Europese Commissie om een keurmerk te maken van de beste werkgevers in 

Europa. Een overzicht van de ondernemingen waarvoor het voor de werknemers echt leuk werken is. De 

definitie voor een ‘great place to work’ luidt als volgt: “A place where employees trust the people they 

work for, have pride in what they do, and enjoy the people they work with (www.greatplacetowork.com , 

2004)”. Naast een top- 100 van bedrijven binnen Europa, zijn er ook nog drie bijkomende prijzen die 

worden uitgedeeld. Een eerste prijs voor de onderneming die het meeste inspanningen heeft verricht om 

het voor zijn werknemers mogelijk te maken om gedurende hun hele loopbaan zich te blijven ontwikkelen 

en te blijven bijleren. Een tweede prijs gaat naar de onderneming die het meeste inspanningen heeft 

gedaan om ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen dezelfde kansen krijgen binnen de onderneming. Een 

derde prijs wordt toegekend op basis van diversiteit. 

Met dit initiatief wil de Europese Commissie duidelijk maken dat de toenemende concurrentie niet alleen 

gebeurd op het vlak van marktaandeel, maar ook op het vlak van werkomstandigheden. In België werd 

beroep gedaan op de Vlerick Leuven Gent Management School om het onderzoek naar de ‘Great place to 

work’ te begeleiden. Zij kozen ‘Vacature’ als hun media partner om zo voor voldoende bekendheid van 

het begrip te zorgen bij de werkgevers. De werkgevers worden geëvalueerd op basis van enquêtes bij de 

werknemers van die ondernemingen en op basis van enquêtes bij het management betreffende het beleid 

en de organisatie. De totaalscore wordt voor tweederde bepaald door de enquêtes met de werknemers en 

voor eenderde door de enquêtes met het management. Het bepalen van een goede werkgever wordt dus 

bepaald op basis van de relatie van de werknemers met het management, met de onderneming en met 

andere werknemers.  

Het ‘Great place to work’ initiatief zal vanaf nu jaarlijks worden herhaald om zo een gezonde 

concurrentie tussen de ondernemingen op het vlak van werkgever te stimuleren. Het initiatief kreeg in 

België de naam ‘beste werkgever’ mee. 

 

2.4.2. Ontstaan en evolutie 

 

In 1984 publiceerden Robert Levering en Milton Moskowitz hun boek “The 100 Best Companies to Work 

for in America”. De diensten aangeboden in dit boek werden verder ontwikkeld in het Great place to work 

Institute dat werd opgericht in 1991 in de Verenigde Staten. In 2001 volgde een uitbreiding naar Europa 

met de oprichting van het Great place to work Institute Europe. Dit resulteerde in 2003 tot een eerste 
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publicatie van de “Lijst van 100 beste werkgevers van Europa”. De lijsten van beste werkgevers worden 

nu al in meer dan 23 landen wereldwijd opgesteld. 

Het belang van goed werkgeverschap werd al snel duidelijk voor steeds meer werkgevers. Hierdoor steeg 

ook het belang dat gehecht werd aan het Great place to work Institute. Dit zorgde ervoor dat het initiatief 

al snel zijn intrede vond in allerlei verschillende sectoren en verschillende types van bedrijven.  

 

2.4.3. Samenwerking met de IiP- standaard 

 

Het ‘Great place to work’ initiatief gaat samenwerken met het IiP- keurmerk. Het doel van deze 

samenwerking is het vormen van een gemeenschappelijke visie op een lerende organisatie. Beide zorgen 

dat een onderneming efficiënter kan worden door het tot stand brengen van een sterke band tussen de 

werknemer en de onderneming en de tussen de werknemers onderling. Beide initiatieven zijn 

complementair ze zijn beide toegespitst op een specifiek onderdeel bij het bouwen van die sterke band. 

IiP is vooral gericht op het ontwikkelen en trainen van de werknemers en dus ook van de organisatie. Het 

“Great place to work” initiatief moet er vooral voor zorgen dat de werknemers zich goed voelen binnen 

de onderneming. Bij IiP ligt de focus ook op het interne vlak, terwijl bij het ‘Great place to work’ 

initiatief de focus ligt op het externe vlak. 

 

2.4.4. Dimensies van het ‘Great Place to Work’- initiatief 

 

De dimensies van een ‘Great place to work’. Een eerste dimensie draait rond het opbouwen van een 

vertrouwensrelatie tussen de werknemer en de onderneming. Dit vertrouwen bestaat uit het opbouwen van 

een grote geloofwaardigheid als werkgever. De organisatiedoelstellingen moeten regelmatig worden 

gecommuniceerd met de werknemers, zodat deze werknemers weten hoe hun activiteiten bijdragen tot de 

organisatiedoelstellingen. De werkgever moet tonen dat hij wil luisteren naar zijn werknemers.  

Verder speelt ook respect een belangrijke rol. Dit houdt in dat goede prestaties van de werknemers 

worden opgemerkt en gewaardeerd door de organisatie, en dat inspanningen gedaan worden voor het 

creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Werknemers zijn ook niet bang om fouten te maken, 

door dit respect dat ze krijgen van het management. De werknemers krijgen het gevoel dat de 

onderneming de werknemers belangrijker vinden dan jobs. Doordat de onderneming voor haar mensen en 

in ruil zorgen de mensen voor goede bedrijfsresultaten.  

Een laatste aspect van vertrouwen is eerlijkheid. Hierbij wordt gezorgd voor eerlijke beloningsstructuren 

voor de prestaties van de werknemers. Ook de doorgroeimogelijkheden moeten voor iedereen gelijk zijn. 

Ook kunnen de werknemers erop rekenen dat ze een onbevooroordeelde feedback krijgen van het 

management. 

Naast de opbouw van vertrouwen is er ook een opbouw van trots en kameraadschap. De werknemers 

moeten een nodige trots hebben, omdat ze voor deze organisatie werken. Ze krijgen ook echt het gevoel 
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dat ze iets bijdragen aan de onderneming. Verder moet er de nodige kameraadschap bestaan tussen de 

werknemers onderling. 

 

2.4.5. Sterkte van het ‘Great Place to Work’- initiatief 

 

Het ‘Great place to work’ Model gebruikt men reeds 20 jaar en heeft zijn degelijkheid al lang bewezen. 

Dit model zorgt voor een deskundige onderbouw van het initiatief. Door het groeiende succes is er ook 

steeds uitbreiding mogelijk geweest. Deze uitbreiding heeft ervoor gezorgd dat het initiatief een 

internationaal bereik heef kunnen opbouwen.  

Het ‘Great place to work’ initiatief heeft de nodige ervaring kunnen opbouwen over de jaren heen 

waardoor ze in staat zijn om een persoonlijke service op maat van de onderneming aan te bieden. De 

programma’s worden zodanig samengesteld dat ze tegemoet komen aan de specifieke behoeften van de 

ondernemingen.  

Verder werk men met een team dat zeer toegewijd is, waardoor het ‘Great place to work’ Institute in staat 

is om de beloftes die ze maakt ook kan na komen. Zo blijft de vertrouwensrelatie tussen het Institute 

enerzijds en de ondernemingen anderzijds intact.  

 

2.5.  Employer branding keurmerken in België 

 

Op het vlak van employer branding is België nog volop in de achtervolgen op enkele toonaangevende 

landen. Dus ook op het vlak van keurmerken is er nog een grote weg af te leggen. Toch zien we dat 

België steeds meer inspanningen levert. Zo zijn er steeds meer Belgische ondernemingen die beschikken 

over een internationaal keurmerk inzake employer branding. Aangezien dit aantal steeds maar stijgt, 

besluiten deze keurmerken een afdeling op te richten in België. In deze afdeling wordt dan ook 

samengewerkt met Belgische partners. Zo hebben we een Belgische variant ontwikkeld van het ‘Great 

place to work’ keurmerk, namelijk ‘beste werkgever’. Voor het ontwikkelen van deze Belgische 

standaard werd beroep gedaan op Vlerick Leuven Gent Management School, om alles in goede banen te 

leiden, en op Vacature en Références werd een beroep gedaan als medium voor het concept. Het voordeel 

van deze samenwerking is dat de Beste Belgische Werkgevers ook automatisch in aanmerking komen 

voor een plaatsje binnen de Europese ‘Great place to work’ lijst.  
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Hoofdstuk 3 HR- marketing 
 
 

Naast het opbouwen van een employer brand of het behalen van een keurmerk kan men ook via HR- 

marketing de aandacht voor de mensen binnen de organisatie vergroten. Deze drie manieren mag men 

zeker niet los van elkaar bekijken. Vaak treden ze samen op en versterken ze elkaar. In tegenstelling tot 

employer branding is HR- marketing nog niet zo gekend. Dit maakt het vinden van relevante 

wetenschappelijke bronnen zeer moeilijk. Wel heb ik één zeer goed boek gevonden rond HR- marketing, 

deze bron (Boogaard, 2003) staat dan ook centraal in de bespreking rond HR- marketing, aangevuld met 

enkele andere artikels. In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie uitgelegd wat HR- marketing nu precies 

is.  

Daarna wordt aandacht besteed aan de samenwerking tussen de HR- afdeling en marketing. Er wordt 

gekeken welke meerwaarde deze samenwerking geeft, hoe ze het best kan worden geïmplementeerd en 

welke vooroordelen er bestaan ten opzichte van de twee afdelingen. 

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de rol van de twee afdelingen binnen HR- marketing. Er wordt 

gekeken wat hun bijdrage is en hoe ze zijn geëvolueerd doorheen de tijd. 

Tenslotte is er aandacht voor de drie principes van HR- marketing: denk groot, doe klein en maak indruk.  

 

3.1.  Wat is HR- marketing? 

 

HR- marketing is de combinatie van twee departementen, enerzijds human resources en anderzijds 

marketing. Door deze twee departementen samen te brengen probeert men het marketingdenken te 

integreren binnen human resources. Dit moet er dan voor zorgen dat de human resources afdeling 

competitiever wordt. De onderneming moet zichzelf beter verkopen als werkgever, net zoals ze 
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inspanningen doet om haar producten te promoten, en de HR- afdeling moet haar interne klanten beter 

bedienen. HRM (=Human Resource Management) is de discipline die zich bezighoudt met het optimaal 

inzetten van mensen in organisaties. Mensen en organisaties zijn dus de kern, aan elkaar gekoppeld door 

tal van processen.  

 

HR- marketing is zeer gelijkend qua opbouw aan productmarketing. Dezelfde middelen worden gebruikt 

maar er is een andere doelgroep en er zijn andere doelstellingen.  

Product marketing 

 

Customers 

Products 

Brand Image 

Brand Switching 

Trial Purchase 

Repeat Purchase 

Product branding 

HR- marketing 

 

Employees  

Jobs 

Employee Morale 

Turnover 

Recruiting 

Retention 

Employer  branding 

 

De stijgende aandacht voor HR- marketing is noodzakelijk omwille van twee redenen. Enerzijds zijn er in 

vele sectoren steeds meer en meer concurrenten die ervoor zorgen dat de productkenmerken tussen de 

verschillende producenten niet of nauwelijks meer verschillen. Nieuwe productkenmerken worden direct 

gekopieerd waardoor men zich niet meer kan onderscheiden van concurrenten op basis van 

productkenmerken. Anderzijds vormen werknemers wel nog een bron van differentiatie. De manier waarop 

technologieën worden uitgevoerd is sterk afhankelijk van de werknemers die de activiteiten moeten uitvoeren. 

Werknemers worden meer en meer gezien als dé succesfactoren voor de toekomst.  

 

HR- marketing is een principe dat we steeds vanuit twee verschillende visies kunnen opvatten. Enerzijds 

kunnen we dit zien op het vlak van de HR- afdeling op zich. Dit is dan de manier waarop de HR- afdeling 

zich binnen de onderneming moet bekender maken en hiervoor principes uit de marketing aanwendt. 

Anderzijds kan men HR- marketing ook zien vanuit het standpunt van de onderneming op zich. Hieronder 

verstaan we dan een hechte samenwerking tussen HR en marketing om het imago van de onderneming als 

werkgever te verbeteren. Bij de verdere bespreking moeten deze twee visies steeds voor ogen gehouden 

worden. 
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3.2.  Samenwerking tussen HR en marketing 

 

Het doel van HR- marketing is een samenwerking tussen HR en marketing. Deze samenwerking betekent dus 

dat men probeert enkele nuttige marketingbegrippen te integreren binnen de bestaande HR- afdeling, en niet 

dat het huidige HR- denken moet vervangen worden door HR- marketing.  

 

3.2.1. Welke meerwaarde geeft de samenwerking? 

 

Marketing en HR hebben overlappende doelen, maar toch is er nog onvoldoende communicatie tussen de 

twee afdelingen om hun samenwerking te verbeteren. “When a company makes a promise to consumers, it's 

the marketing department's responsibility to get the message out, and human resources' job to make sure that 

their employees who touch the consumer deliver on that promise. Despite the overlap in their respective roles, 

these two groups don't communicate much, according to a study entitled ‘The Interaction between Marketing 

and Human Resources’, released by The Forum for People Performance Management and Measurement at 

Northwestern University in Evanston, Illinois (Rauch & Casison- Tansiri, 2004, blz. 9)”. 

 

De kritiek die de HR- afdeling vaak krijgt is dat ze geen meerwaarde geven aan de onderneming. Dit komt 

omdat er geen zichtbaar resultaat is van haar activiteiten. Het is vaak heel moeilijk om als HR- afdeling 

duidelijke doelstellingen voorop te zetten die makkelijk te kwantificeren zijn. Door de introductie van 

marketingbegrippen binnen de HR- afdeling is men er in geslaagd om de toegevoegde waarde van deze 

afdeling op een veel duidelijkere wijze te meten.  

 

Bij vele ondernemingen groeit het besef dat een goede samenwerking tussen HR en marketing voor vele 

voordelen kan zorgen: 

“The co- operation between HR and marketing has been to the benefit of the organisation also. This is the first 

time HR and marketing have worked together closely, to our mutual benefit and that of the organisation as a 

whole. We have learned a lot about how to identify problems and it has given HR a great opportunity to 

connect with the business (Simms, 2003, blz. 58)”. 

“Successful companies now realize that marketing and HR aren't mutually exclusive; they actually need to 

work in tandem to retain workers and engage them in delivering the brand promise to customers (Farrell, 

2002, blz. 38)”. 

“Work closely with your firm’s marketing department to develop the employment brand. It does market 

research and already knows what your top performers read (Is your recruitment…, February 2005, blz. 4)”. 
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Een volgend probleem is de interpretatie van de resultaten van de HR- afdeling. De toegevoegde waarde van 

de afdeling kan men bepalen op basis van de inspanningen die de afdeling heeft geleverd. Daarbij wordt het 

aantal werknemers binnen de afdeling en het aantal uur dat deze werknemers hebben gewerkt in acht 

genomen. Dit kan natuurlijk een vertekend beeld geven. Een onderneming kan heel wat uren geïnvesteerd 

hebben in human resources maar toch niet de vooropgestelde doelstellingen bereiken. De werknemers werken 

niet noodzakelijk zo rendabel als gewenst.  

Men kan de toegevoegde waarde van de HR- afdeling ook bepalen door de mate waarin de afdeling erin 

geslaagd is om haar vooropgestelde doelstellingen te verwezenlijken. Dit is een veel betere manier. De 

afdeling moet beoordeeld worden op basis van de verwezenlijking van de doelstellingen en niet op basis van 

de inspanningen die ze heeft geleverd. 

Om de resultaten van de HR- afdeling beter te kunnen interpreteren worden ze beter binnen een breder kader 

bekeken. Zo wordt de invloed van vele inspanningen maar duidelijk op lange termijn, en is van bepaalde 

resultaten niet altijd direct duidelijk dat ze afkomstig zijn van inspanningen van de HR- afdeling. 

 

Bij het creëren van een internal brand is het voor de onderneming van groot belang dat het interne en het 

externe imago op elkaar zijn afgestemd (supra, blz. 13). Aangezien de HR- afdeling verantwoordelijk is voor 

de interne communicatie en marketing voor de externe communicatie, lijkt een samenwerking tussen deze 

twee afdelingen de beste oplossing om te zorgen dat beide vormen van communicatie op elkaar zijn 

afgestemd. Is deze consistentie er niet dan zal er niet zoveel geloof meer gehecht worden aan de 

communicatie van de onderneming. Zowel de werknemers, de consumenten als de andere stakeholders zullen 

niet meer weten welke communicatie van de onderneming ze nog moeten geloven. Ook consumenten komen 

vaak in aanraking met de interne communicatie omdat zij contact hebben met de werknemers.  

 

Doordat de HR- afdeling beroep kan doen op de marketingprincipes, zal ze ook in staat zijn om de 

onderneming als werkgever beter naar voor te brengen. Er wordt voor gezorgd dat de onderneming bij een 

grotere groep van mensen bekend staat als goede werkgever. Rekruteringscampagnes bestaan niet alleen meer 

uit advertenties in gespecialiseerde media voor vacatures. Men probeert een bekendheid op te bouwen bij een 

veel groter publiek. Dus ook bij de latente werkzoekenden. Deze latente werkzoekenden zijn misschien niet 

tevreden bij hun huidige werkgever of zijn bereid om te veranderen van job wanneer ze een betere aanbieding 

zien. 

 

3.2.2. Hoe de samenwerking vlot laten verlopen? 

 

Voor een vlotte samenwerking is er voor eerst een vlotte communicatie tussen de verschillende afdelingen 

nodig. Verder moet ervoor worden gezorgd dat er één iemand de eindverantwoordelijkheid en de 

beslissingsbevoegdheid draagt. Hierbij kan men kiezen om één van de twee afdelingen hiervoor aan te duiden, 
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of om iemand van buiten deze twee afdelingen met deze taken te belasten. De keuze tussen deze twee 

alternatieven is afhankelijk van de structuur van de onderneming. 

Ook is het van belang dat beide afdelingen voldoende vertrouwen hebben in elkaar. Ze mogen niet bang zijn 

om informatie te delen. Ook de vooroordelen die ze tegenover elkaar hebben moeten verdwijnen om de 

samenwerking te verbeteren. “One of the biggest and most fundamental hurdles is to get marketing and HR to 

overcome their mutual suspicion and learn to work together (Simms, 2003, blz. 58)”. 

 

3.2.3. Vooroordelen ten opzichte van marketing en HRM 

 

Een eerste van vijf vooroordelen waar we volgens Boogaard (2003, blz. 43- 55) mee te maken krijgen is het 

imago van de twee afdelingen. Hun groepsimago sluit niet goed aan bij de werkelijkheid. Het klassieke beeld 

dat vele mensen hebben over een marketeer of over de HR- afdeling is vaak een vertekend beeld, gebaseerd 

op vooroordelen. Beide afdelingen hebben te maken met een sterk stereotiep imago, dat niet altijd blijkt te 

kloppen met de realiteit. Anderzijds kan men er niet van onderuit dat vooroordelen een deel van de realiteit 

zijn. Zo wordt de klassieke marketeer gezien als de gladde jongen. Bij marketing worden steeds begrippen 

gelinkt zoals gelikt, flitsend, doelgericht, gericht op uiterlijk, extravert, groot belang voor het uiterlijk en 

minder voor de inhoud,… De HR- afdeling heeft dan weer te kampen met een ander imagoprobleem. Ze 

worden aanzien als de softies binnen de onderneming, ze zijn niet voldoende resultaatgericht, zij hechten wel 

veel belang aan inhoud maar kunnen dit nooit concreet in actie vertalen,… De HR- afdeling wordt ook zeer 

vaak gezien als een kost voor de onderneming. Ze kosten geld maar geven geen toegevoegde waarde aan de 

onderneming. Door dit negatieve imago werden ook steeds minder middelen vrijgemaakt voor de HR- 

afdeling (Topolosky, 2000, blz. 35- 36). Dit negatieve imago moet vlug verdwijnen, want de HR- afdeling 

zorgt weldegelijk voor een toegevoegde waarde. Een toegevoegde waarde die in de toekomst steeds 

belangrijker zal worden.  

 

Een tweede vooroordeel waar we mee te maken krijgen is de waarheid waarop beide afdelingen zich baseren. 

De HR- afdeling heeft problemen met het vinden van échte feiten en hebben zo moeite om de objectiviteit in 

hun werk te behouden. Bij marketing is de waarheid deze van de klanten. Binnen marketing is men sterk in 

het vertellen van mooie verhalen, en zolang deze aansluit bij de visie van de klanten en men geen echte 

leugens verteld is dit geen probleem. De waarheid die marketing naar voor brengt moet wel de nodige 

geloofwaardigheid behouden om effectief te blijven.  

 

Een derde vooroordeel zegt dat de HR- afdeling enkel organisatiebewust moet denken en de 

marketingafdeling enkel klant- georiënteerd moet denken. Dit klopt natuurlijk niet. Reeds meerdere malen is 

aangehaald dat de HR- afdeling haar doelgroep ook meer als klanten moet bekijken, het interne klant principe. 

Verder zal ook een marketingafdeling organisatiebewust moeten werken. Wanneer enkel gekeken wordt naar 
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de klant en niet meer naar de winstgevendheid van de acties voor de onderneming, dan zal de 

marketingafdeling vlug een negatieve invloed hebben op de onderneming.  

 

Bij een vierde vooroordeel staan we stil bij de visie van beide afdelingen over mensen binnen de 

onderneming. Beide afdelingen hechten een groot belang aan mensen binnen de onderneming, maar de HR- 

afdeling zien mensen als kapitaal en in marketing worden mensen gezien als productiemiddelen. Als men 

mensen met kapitaal vergelijkt, dan wil dit zeggen dat men mensen ziet als iets duurzaams en waardevols 

waar men wil in investeren, terwijl een productiemiddel doet denken aan machines, iets dat verbruikt wordt 

door de onderneming om geld te creëren.  

 

Een laatste vooroordeel kijkt naar de verschillende visie ten opzichte van resultaten bij beide afdelingen. 

Resultaat voor een marketeer draait rond het verhogen van het marktaandeel, het bekomen van een hogere 

penetratie,… HR- professionals hebben eerder de neiging om resultaten uit te drukken in de vorm van de 

inspanningen die ze geleverd hebben. Deze manier van resultaatsbeoordeling lijkt op het eerste zicht niet te 

kloppen met de projectbenadering van de HR- afdeling en de procesbenadering van de marketingafdeling. 

Men zou denken dat wanneer je gewoon bent om te werken met projecten, je ook eenvoudiger de resultaten 

moet kunnen bepalen, want ieder project heeft een begin en een einde. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

dat men bij het uitvoeren van projecten meer zal kijken naar het behalen van een deadline, dan dat men kijkt 

naar het daadwerkelijke resultaat dat het project moet opleveren. Bij het oplossen van problemen heeft de 

marketingafdeling altijd één doel voor ogen, namelijk het vervullen van de klantbehoeften. Dit doel heeft de 

HR- afdeling niet. Ze hebben vaak vele betrokkenen, waardoor ze niet altijd voor iedereen goed kunnen doen. 

Dit kan ervoor zorgen dat de HR- afdeling soms met tegenstrijdige doelen zit en er niet tot een oplossing kan 

worden gekomen. Het is dus belangrijk voor een HR- afdeling om toch een zekere focus te behouden in haar 

activiteiten. Dit kan door het bepalen van enkele duidelijke richtlijnen waar men naartoe wil en waar de 

afdeling voor staat.  

 

3.3.  Marketing binnen HR- marketing 

 

Centraal bij marketing staat de focus op klanten. De taak van marketing binnen HR- marketing is dan ook om 

de HR- afdeling duidelijk te maken dat ook zij klanten hebben, en ook zij deze klanten op de eerste plaats 

moeten zetten. Dit betekent dat de output van de HR- afdeling moet overeen komen met de behoeften van de 

klanten. Kotler beschrijft marketing op de volgende manier: “Marketing is op een winstgevende manier in 

behoeften voorzien.” Dit betekent dat het ook geen zin heeft om een product te ontwikkelen waar er geen 

behoefte aan is, maar het heeft ook geen zin om producten te creëren waar er behoefte aan is maar waar geen 

winst uit gehaald kan worden. Er moet dus een toegevoegde waarde zijn voor beide partijen. “Marketing is 

eigenlijk een manier van zaken doen met speciale aandacht voor de interactie tussen klanten en behoeften 

enerzijds en leveranciers en toegevoegde waarde anderzijds: vraag en aanbod (Boogaard, 2003)”. Klanten en 
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leveranciers ontmoeten elkaar dan in een markt. Het naast elkaar bestaan van verschillende leveranciers 

brengt concurrentie met zich mee.  

 

Net als bij de HR- afdeling is er ook bij marketing een evolutie door de tijd heen merkbaar. Oorspronkelijk 

lag de focus vooral op het tot stand brengen van transacties. Nu staat de interactie van de klant centraal. De 

aandacht van marketing is daardoor op drie manieren veranderd: (Boogaard, 2003) 

 

1. Het verkoopmoment/de transactie. Hierop lag de nadruk in de eerste fase. Het enige wat de 

onderneming interesseerde was dat de consument het goed kocht, en dit dan zoveel mogelijk te 

herhalen. 

 

2. De relatie met de klant. In een tussenfase werd duidelijk dat de relatie met de klant versterkt moest 

worden, om zo meer toekomstige verkopen te genereren en zekerheid over deze toekomstige 

verkopen te verwerven. Het contact van de klant bestond niet enkel meer uit een ontmoeting tijdens 

de transactie. Er werd een relatie opgebouwd over een langere periode. Er ontstond relatiemarketing. 

 

3. Interactie met de klant. Bij interactieve marketing gaat men nog een stap verder. Er is echte interactie 

tussen beide partijen waarbij er informatie wordt uitgewisseld door beide partijen. Men probeert in te 

spelen op de individuele behoeften van de klanten, zo ontstaat er een hechte band tussen koper en 

verkoper, met een langdurige samenwerking tot gevolg. Tijdens de contactmomenten tussen kopen en 

verkopen is er dus niet alleen aandacht voor de transactie, maar ook voor de ideeën en behoeften van 

de klanten en evaluatie van voorbije transacties. 

 

Marketing heeft ook een belangrijk aandeel bij het opbouwen van een merk voor een onderneming. Een merk 

is zeer belangrijk voor een onderneming en dit belang stijgt nog steeds. Het merk zorgt dat de producten van 

de onderneming een emotionele lading krijgen. Het merk zorgt ervoor dat men een speciale plek in de 

hoofden en in de harten van de mensen kan veroveren. Een goed merk biedt daarom een meerwaarde zowel 

voor de klant als voor de onderneming zelf. De klant zal een deel van zijn onzekerheid kunnen laten 

verdwijnen. Een merk dat ze herkennen en weten waarvoor het staat kunnen ze vertrouwen. Verder kunnen 

merken ervoor zorgen dat de klanten hun status kunnen tonen aan de omgeving, net omdat ze dit product 

bezitten of gebruiken. Voor de onderneming is het merk een extra middel om zich te onderscheiden van 

concurrenten. Verder zal de emotionele waarde die de klanten aan het merk hechten leiden tot een betere 

klantrelatie en tot meer verkopen.  

 

Het belang van een merk is duidelijk voor de onderneming in haar relatie met de klanten, maar is al even 

belangrijk voor de onderneming in haar relatie met haar werknemers en de potentiële werknemers. Ook de 

HR- afdeling kan zijn voordeel halen uit het opbouwen van een sterk merk. Er zijn ook verschillende soorten 
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merken binnen een onderneming. Wil men het algemene imago van de onderneming versterken, dan spreken 

we van corporate branding. Wil men het imago van de onderneming als werkgever versterken, dan spreken 

we van employer branding. Dit werd uitgelegd in hoofdstuk 1.  

 

3.4.  HR binnen HR- marketing 

 

HRM is een vakgebied dat zich steeds verder ontwikkelt. (Vloeberghs, 2004, blz. 112 ) Dit brengt met zich 

mee dat ook de plaats van de HR- afdeling binnen de onderneming en binnen HR- marketing aan een continue 

verandering onderhevig is. Vroeger werd HRM gezien als een ondersteunende afdeling voor de rest van de 

onderneming, met vooral een administratieve functie. Nu wordt HRM gezien als een volwaardige afdeling die 

op zichzelf bestaat en een onderdeel van de onderneming vormt. Er is dus een evolutie binnen de HR- 

afdeling van het zuiver sociale aspect, naar een grotere aandacht voor de economische achtergrond. HRM is 

bedrijfsgerichter geworden.  

 

Door de evolutie van de HR- afdeling heeft ze ook meerdere rollen leren vervullen. Deze verschillende rollen 

kan je indelen door hun focus op de toekomst (strategie) of hun focus op de dagelijkse praktijk (operatie) 

enerzijds, en door een focus op mensen of op processen anderzijds. Hierdoor krijgen we dus vier 

verschillende rollen voor de HR- afdeling: (Boogaard, 2003, blz. 8) 

 

1. HR expert: dit is de meest oorspronkelijke rol. De aandacht voor het sociale, voor de mensen binnen 

de onderneming. Dit was een ondersteunende functie voor de andere afdelingen binnen de 

onderneming. Hierbij zocht de HR- professional naar zaken om het opleiden en ontwikkelen van 

werknemers binnen de onderneming zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

 

2. HR operations expert: hierin wordt de oorspronkelijke focus voor het administratieve aspect duidelijk 

in naar voor gebracht. Een typevoorbeeld hiervan is de personeelsadministratie waar men zich mee 

bezig hield.  

 

3. Human capital developer: hier wordt de HR- afdeling al meer als een gelijke gezien door de andere 

afdelingen, niet meer als een louter ondersteunende afdeling. HRM moet hier zorgen voor een goede 

opleiding voor de managers en werknemers met een langetermijnperspectief.  

 

4. Businesspartner/ player: in deze fase heeft de HR- afdeling oog voor de toekomst en de 

bedrijfsresultaten. HRM werkt actief mee aan het opstellen van een strategie om de toekomstige 

bedrijfsresultaten te optimaliseren. Dit is de nieuwste en meest vooruitstrevende visie over HRM.  
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Van huidige HR- professionals wordt verwacht dat ze een centrale positie hebben en oog hebben voor deze 

vier functies. Ze moeten flexibel en dynamisch kunnen reageren op veranderingen op de vier domeinen. Voor 

de HR- professionals betekent dit dat een steeds groter aantal activiteiten onder hun verantwoordelijkheid 

valt, wat de werkdruk steeds groter doet worden. De nieuwe activiteiten brengen ook de nood tot bijkomende 

opleidingen met zich mee. Dit zorgt ervoor dat tijd een zeer kostbaar gegeven is voor de HR- professionals. 

Dit heeft ook tot gevolg dat deze HR- professionals, door de vele extra activiteiten, steeds minder tijd kunnen 

vrijmaken voor de kern van HRM. Het sociale aspect dreigt steeds verder op de achtergrond te verdwijnen. 

De verschuiving van ondersteunende afdeling tot afdeling die een evenwaardige positie bekleed naast de 

andere afdelingen heeft zo zijn invloed gehad op wat HRM doet, hoe ze dit doet en wat het resultaat is van 

HRM- activiteiten.  

 

HRM biedt een steeds grotere bijdrage aan de onderneming. Dit door een effectieve samenwerking tussen de 

mensen binnen de onderneming en de onderneming op zich. Deze effectiviteit wordt bepaald door drie zaken: 

(Boogaard, 2003, blz. 10) 

 

• Clarity: focus en helderheid. HRM zorgt voor duidelijkheid in structuren en activiteiten binnen de 

onderneming. Er moet duidelijkheid heersen over wie welke activiteiten moet uitvoeren, en wie 

welke verantwoordelijkheden draagt. Verder is een goede coördinatie van deze twee zaken ook 

noodzakelijk.  

 

• Capability: bekwaamheid om te presteren. HRM moet ervoor zorgen dat de mensen met de juiste 

kennis op de juiste plaatsen worden gezet. Dit vereist dat HRM weet welke kennis de 

onderneming nodig heeft, dat ze deze kennis herkent bij mensen en dat ze in staat is deze mensen 

op de juiste plaats binnen de onderneming te plaatsen.  

 

• Commitment: betrokkenheid van alle medewerkers. Dit betekent dat werknemers op een passende 

manier dienen beloond te worden voor de activiteiten die ze geleverd hebben voor de 

onderneming. Dit belonen bevat meer dan alleen geldelijke middelen, zo kunnen ook 

doorgroeimogelijkheden en erkenning van het bestuur gezien worden als vormen van beloning.  

 

Deze veranderingen brengen met zich mee dat de HR- afdeling ook zichtbaar waarde creëert voor de 

onderneming, daar waar ze vroeger aanzien werd als een afdeling die geld kostte voor de onderneming. Deze 

veranderingen van de HR- afdeling zijn er gekomen, door een stijgend gebruik van technologie binnen de 

onderneming en binnen de HR- afdeling.  
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3.5.  Principes van HR- marketing 

 

3.5.1. Denk groot 

 

“‘Groot denken’ betekent mogelijkheden en ideeën optimaal benutten door niet te snel beperkingen op te 

leggen (Boogaard, 2003, blz. 63)”. Je moet proberen om de omgeving zo ruim mogelijk te interpreteren en 

ook de mensen die je bij het HR- marketingproces betrekt moeten deze ruime visie delen. Bij HRM ligt de 

focus vooral bij de mensen binnen de onderneming. Bij marketing ligt de focus vooral buiten de 

onderneming, bij de markt. De markt wordt gekenmerkt door vele spelers, dit zijn in eerste plaats de 

consumenten maar ook concurrenten, leveranciers en andere stakeholders. Bij HR- marketing probeert men 

dus de twee omgevingen samen te brengen en op een zelfde golflengte te plaatsen. De marketeers moeten dus 

helpen om de horizon van de HR- afdeling te verruimen. Marketing moet helpen om HRM meer marktgericht 

te doen denken.  

 

Eens de onderneming in staat is om marktgericht te denken, zal ze ook in staat zijn om in te schatten wat er 

leeft buiten de onderneming. De HR- afdeling zal een beeld krijgen wie de consument is, dus welke 

werknemers ze wil aanwerven. Er zal ook een duidelijker beeld komen over wie nu juist de concurrenten zijn, 

wie de andere werkgevers zijn die op zoek zijn naar dezelfde werknemers. Pas wanneer de onderneming dit 

kan, zal ze in staat zijn om een werkgeversimago op te bouwen dat bij de waarden van de onderneming past.  

 

Deze brede visie heeft de HR- afdeling dus de mogelijkheid om na te gaan wie de doelgroep is. Iedere 

afdeling binnen een onderneming heeft een klant. Een afdeling moet weten wie zijn klanten zijn want pas dan 

weet deze afdeling aan welke behoeften er moet worden voldaan. Weet de onderneming niet welke klanten zij 

heeft dan weet zij ook niet welke activiteiten zij moet uitvoeren om deze klant tevreden te houden. De klanten 

van de HR- afdeling zijn in de eerste plaats de werknemers en de potentiële werknemers, maar ook de klanten 

van de onderneming. Deze klanten komen in contact met de werknemers of zijn zelf ook werknemer bij die 

onderneming. De informatie die zij ontvangen van de werknemers zal dan ook hun beeld over de 

onderneming bepalen. Ontevreden werknemers hebben dus een indirect negatief effect op de onderneming, 

omdat ze klanten van de onderneming een negatief gevoel geven over de onderneming. Dit kan ervoor zorgen 

dat deze klanten voor een concurrent van de onderneming kiezen. Bij HR- marketing beschikt men dus over 

een brede doelgroep. 

 

Een HR- afdeling met een brede visie weet niet alleen wie haar klanten zijn, ze weet ook wie haar 

concurrenten zijn. De HR- afdeling ziet het begrip ‘concurrent’ dan ook zeer breed. Een concurrent is niet 

enkel de concurrent van de onderneming op de consumentenmarkt, het zijn alle andere ondernemingen die 

ook op zoek zijn naar werknemers en kennis. Een goede mecanicien bijvoorbeeld kan zowel in een 

autofabriek werken als in een zagerij. Door deze brede visie ziet de onderneming ook dat de concurrentie 
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groot is. (Boogaard, 2003) Er is daarom nood aan een concurrentievoordeel, waarmee de onderneming zich 

onderscheidt van de concurrentie. Als een onderneming als werkgever, de werknemer voorwaarden kan 

aanbieden die hij niet bij de concurrentie kan vinden dan zal hij voor deze onderneming kiezen. Dit 

concurrentievoordeel moet natuurlijk wel van lange duur zijn, wil de onderneming deze voordelige positie 

behouden. De concurrenten zullen ook continu op zoek zijn om een concurrentievoordeel op te bouwen, dit 

zorgt ervoor dat iedere onderneming constant alert moet zijn en steeds op zoek moet zijn naar nieuwe 

initiatieven. Het houdt een onderneming waakzaam. De HR- afdeling kan het zich dus niet veroorloven om 

haar activiteiten niet naar behoren uit te voeren, wil ze haar concurrenten te snel af zijn.  

 

Eens de onderneming weet wie haar klanten en haar concurrenten zijn, moet ze proberen de klantenbehoeften 

te achterhalen. Pas wanneer de onderneming de klantenbehoeften kent, weet ze waarom mensen haar product 

kopen. Wanneer de onderneming weet waarom de klanten haar producten kopen, kan ze anticiperen op 

toekomstige behoeften van de klanten. Producten kunnen enkel een concurrentieel voordeel bevatten ten 

opzichte van de producten van concurrenten wanneer ze afgestemd zijn op specifieke behoeften van de 

klanten. Klantenbehoeften zijn echter zeer ruim, je moet als werkgever dus wel oppassen dat je het nodige 

overzicht kan blijven behouden. Je kan niet aan alle behoeften voldoen, je moet er enkele uitnemen en 

uitwerken.  

 

Eens de HR- afdeling een ruime visie heeft over klanten en concurrenten, kan ze deze visie verder verruimen 

door het aangaan van partnerships. Het zoeken van partners voor de HR- afdeling kan zowel intern als extern 

gebeuren. De HR- afdeling kan enerzijds partners zoeken binnen de onderneming. Ze kan samenwerken met 

andere departementen om zo de eenheid binnen de onderneming te versterken. Dit zal er toe leiden dat 

wanneer de HR- afdeling een voorstel doet of een activiteit uitvoert, ze ook zal kijken wat de invloed zal zijn 

voor de andere afdelingen en de onderneming in zijn geheel. De einddoelstelling is steeds om de situatie van 

de onderneming in zijn geheel te verbeteren. Een maatregel die enkel positief is voor de HR- afdeling maar de 

onderneming in zijn geheel schade toebrengt, is geen goede maatregel. De HR- afdeling zal hier pas bij 

stilstaan eens ze voldoende samenwerkt met andere afdelingen, en ziet wat de gevolgen zijn van haar daden in 

deze afdelingen. Ook kunnen afdelingen onderling goede ideeën uitwisselen. Mensen uit een andere afdeling 

hebben vaak een andere kijk op de dingen binnen een andere afdeling. 

 

3.5.2. Doe klein 

 

Het ontwikkelen van een ruime denkomgeving voor de HR- afdeling is niet voldoende. Binnen deze ruime 

omgeving moet de onderneming wel keuzes maken. Je moet bepalen wie je klanten zijn en wie je 

concurrenten zijn. Je moet een duidelijk beeld geven aan de andere partijen hoe je wilt gezien worden. Het 

maken van keuzen zit veel meer ingebakken bij marketing dan bij HR. Opnieuw worden dus de 

marketingprincipes toegepast op de HR- afdeling. Maakt men geen keuzes, dan komt men ergens ‘stuck in the 
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middle’ terecht. Er zijn dus duidelijke keuzes nodig, waar de HR- afdeling haar prioriteiten zal leggen, welke 

taken ze zelf doet en welke ze uitbesteed, enz. Eens de HR- afdeling duidelijke keuzes gemaakt heeft, moet 

dit resulteren in een duidelijke positionering die ze wil aannemen. Deze positionering houdt in dat de klanten 

die voor jou belangrijk zijn duidelijk weten wie je bent en wat jouw toegevoegde waarde is. Ze hebben een 

bepaald beeld van wie je bent en wat je voor ze kunt betekenen (Boogaard, 2003). Van belang hierbij is dat 

het beeld dat de HR- afdeling van zichzelf heeft overeenstemt met het beeld dat de klanten over de HR- 

afdeling hebben. Het is dus van groot belang dat deze twee visies op elkaar zijn afgestemd, dit kan dus door 

een goede positionering. Voorwaarde hiervoor is dat de HR- afdeling de taal spreekt van haar klanten. 

Wanneer beide een verschillende taal spreken, kan een boodschap van de HR- afdeling verkeerd 

geïnterpreteerd worden door de klanten. Zoals eerder vermeld heeft een HR- afdeling meerdere klanten, dus 

moet ook voor alle verschillende klanten een aparte boodschap ontwikkeld worden. De inhoud van de 

boodschappen is dan steeds anders, maar ook de manier waarop de boodschap wordt verkondigd. Een 

boodschap voor een sollicitant is anders opgebouwd dan een boodschap voor een manager. Alle klanten 

hebben een verschillend doel, en willen weten wat de HR- afdeling kan doen voor hen. Welke toegevoegde 

waarde ze kan bieden, ze stellen zich de vraag ‘what’s in it for me?’. 

 

Eens de HR- afdeling weet wie haar klanten zijn en hoe ze deze klanten moet aanspreken, zal ze proberen een 

relatie op te bouwen met deze klanten. Door de nodige aandacht te geven aan haar klanten, probeert ze hun 

trouw te winnen. Een belangrijk onderdeel voor de HR- afdeling is dan om als werkgever proberen een relatie 

op te bouwen met haar werknemers en potentiële werknemers om zo tot een zo goed mogelijke samenwerking 

te komen. Deze relatie moet een goed evenwicht bieden tussen enerzijds het feit dat de werkgever de nodige 

inzet en loyaliteit van de werknemers eist, en anderzijds moet er toch de nodige afstand blijven tussen beide 

partijen. Deze afstand is nodig voor de werkgever, zodat hij objectief kan blijven bij het beoordelen van het 

werk van de werknemers. Een goede relatie met medewerkers betekent vanuit de organisatie zowel juiste 

aandacht voor medewerkers als aandacht voor de juiste medewerkers (boek HR- marketing).  

 

3.5.3. Maak indruk 

 

Eens de onderneming een brede visie heeft ontwikkeld maar toch haar inspanningen weet te beperken tot de 

relevante doelgroepen en de relevante activiteiten, moet ze een bepaald imago ontwikkelen. Je moet tonen wie 

je bent als werkgever of als HR- afdeling. Dit zorgt ervoor dat je gedane inspanningen erkent en herkend 

kunnen worden. De HR- afdeling of de onderneming op zich moeten zorgen voor een doeltreffende 

communicatie met de doelgroepen zodat deze op de hoogte blijven van de activiteiten. Dit zal er dan voor 

zorgen dat de gedane inspanningen van HR- marketing ook een duidelijk resultaat opleveren. De uiteindelijke 

bedoeling van marketing blijft toch om de doelgroepen te bereiken, hen te beïnvloeden en zo hun mening ten 

opzichte van de onderneming te veranderen, met een positief resultaat tot gevolg.  

 



 71

Om de juiste indruk na te laten bij de doelgroepen is het nuttig om een merkidentiteit op te bouwen. Daarom 

treedt HR- marketing vaak samen op met employer branding. Dit is een merk dat men opbouwt over hoe men 

wil gezien worden als werkgever en hoe men omgaat met mensen binnen de onderneming. Dit employer 

brand kan men opbouwen door middel van hulpmiddelen, om zo sneller tot een beter resultaat te komen. Één 

van de beste hulpmiddelen is het gebruiken van een keurmerk, zodat het employer brand de nodige 

betrouwbaarheid meekrijgt. Deze keurmerken zijn reeds uitvoerig besproken in hoofstuk 2 ( supra, blz.50).  

 

De HR- inspanningen moeten dus op een gepaste manier aan de ‘man’ gebracht worden. Hiervoor zijn twee 

zaken van belang: verpakking en inhoud. De verpakking zorgt voor een eerste contact en bepaald of er nog 

aandacht wordt besteed aan de inhoud of niet. Is de verpakking niet goed, dan doet de inhoud er niet toe. Een 

goede verpakking, is een verpakking die aansluit bij het karakter van de inhoud. Succes wordt dus pas bereikt 

wanneer beide factoren van een goed niveau zijn en consistent zijn ten opzichte van elkaar, waardoor ze 

elkaar kunnen versterken. We kunnen dus stellen dat het imago dat de HR- afdeling binnen de onderneming 

wil en het imago dat de onderneming als werkgever wil, moet overeenstemmen met de manier dit aan de 

respectievelijke doelgroepen wordt kenbaar gemaakt.  

 

Een succesvolle communicatie is noodzakelijk voor goede HR- marketing. Deze communicatie is best een 

interactie, al is er soms ook eenrichtingscommunicatie, en gebeurt zowel intern als extern. Deze 

communicatie heeft tot doel om de aandacht te trekken van de doelgroep, maar ook om vertrouwen te creëren. 

Om ervoor te zorgen dat deze communicatie effectief is moet er ook voor worden gezorgd dat er voldoende 

bekendheid en aandacht gegeven wordt aan HR- marketing, binnen en buiten de onderneming. “Maak fuss 

over HR” (Boogaard, 2003, blz. 107). Wanneer successen bereikt worden met HR- initiatieven moet dit 

gevierd worden en aan iedereen bekend gemaakt worden. Een noodzakelijke vereiste bij communicatie is dat 

de gewenste boodschap de gewenste doelgroep bereikt, op een manier die past bij de voorkeur van de 

ontvanger, bij de aard van de boodschap en waarbij je je als zender zelf ook prettig voelt (Boogaard, 2003). 

 

Uiteindelijk blijven het toch de resultaten die van belang zijn. Resultaten moeten wel niet noodzakelijk geld 

betekenen. Het verbeteren van de werksfeer kan als een mogelijk resultaat worden gezien. Dit zorgt ervoor 

dat resultaten niet altijd goed meetbaar zijn, want wanneer is de werksfeer verbeterd? Toch wordt er verwacht 

dat er een duidelijke toegevoegde waarde ontstaat uit de HR- marketing activiteiten.  

 

3.6.  HR- marketing in Belgische ondernemingen 

 

Net zoals bij employer branding, hebben we in België voor HR- marketing ook nog een grote achterstand op 

landen zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Toch zien we dat steeds meer 

onderneming het belang van een goede samenwerking tussen HRM en marketing inzien. De achtervolging op 

de leidende landen is ingezet. (Vloeberghs, 2004, blz. 148 ev.) 
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Hoofdstuk 4 Methodologie van het onderzoek 
 

4.1.  Keuze van de organisaties 

 

De vijf geselecteerde organisaties werden gekozen op basis van hun inspanningen op het vlak van HR. Hierbij 

werd enerzijds gekeken naar de top- 25 uit de verkiezing van ‘beste werkgever’ en naar de trofee ‘HR- 

manager van het jaar’.   

De verkiezing van de ‘beste werkgever’ is een grootschalig onderzoek binnen de EU naar werkgevers die hun 

personeelsbeleid centraal stellen in hun bedrijfspolitiek. Alle bedrijven met meer dan 50 werknemers kunnen 

hieraan deelnemen. De methodologie van dit onderzoek steunt op de definitie van een beste werkgever als 

zijnde een plaats waar de werknemers hun verantwoordelijken vertrouwen, trots zijn op hun prestaties en 

plezier beleven in hun werkomgeving. Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen. Enerzijds wordt met een 

management survey het personeelsbeleid van de organisatie in kaart gebracht (culture audit), welke geldt voor 

1/3 van de totale score. Anderzijds wordt door een enquête bij de werknemers gepeild naar hun ervaringen en 

betrokkenheid (trust index). Het is de ervaring van de medewerker die primeert, want de werknemersenquête 

bepaalt 2/3 van de eindscore van een organisatie.  

De organisaties uit de lijst van ‘beste werkgever’ werden geselecteerd op basis van hun rangschikking. Eerst 

werd de top- 5 gecontacteerd en wanneer hier geen medewerking werd verleend daalden we verder de lijst af.  

Bij de verkiezing van ‘HR- manager van het jaar’ waren er vier kandidaten geselecteerd. Bij het contacteren 

van deze managers kon ik direct rekenen op de medewerking van Luc Pirson van Compass- group.  
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4.2.  Gegevensverzameling 

 

De geselecteerde ondernemingen werden telefonisch gecontacteerd. Bij de receptie van de onderneming werd 

ik doorgestuurd naar de HR- manager. Deze persoon werd dan informatie gegeven waarover het onderzoek 

ging en of men bereid was om mee te werken of niet. Bij de ondernemingen die bereid waren om mee te 

werken werd dan gekeken om een geschikte datum  vast te leggen voor een interview. Voor het interview 

werd ook eerst via mail de vragenlijst doorgestuurd zodat de persoon zich reeds een beeld kon vormen over 

de inhoud van het interview.  

Voor dit kwalitatieve onderzoek wordt gekozen voor semi- gestructureerde face-to-face interviews. Dit 

gebeurt aan de hand van een vragenlijst die wordt gevolgd. Deze vragenlijst is echter meer een leidraad dan 

een vaste structuur die strikt moet gevolgd worden. Afhankelijk van de antwoorden van de ondervraagde kan 

het interview vaak een andere wending geven. De interviewer moet dus ook bij relevante antwoorden hierop 

inpikken en de geïnterviewde verder uitvragen over dit onderwerp. Dit om het onderwerp zo volledig 

mogelijk te kunnen weergeven.  

 

De respondenten voor het diepte interview waren steeds de HR- manager van de organisaties. Hieruit blijkt 

dat employer branding en HR- marketing toch nog hoofdzakelijk binnen het domein van de HR te vinden zijn, 

ondanks de marketinginvloeden.  

 

De interviews werden opgenomen met een taperecorder en tijdens het interview werden ook nog 

aantekeningen gemaakt om zo het verwerken te vergemakkelijken. Na ieder interview werd dan een verslag 

uitgetypt (zie bijlage). Naast de interviews werd er nog additionele informatie gehaald uit de website van de 

bedrijven. Verdere vragen na het interview werden telefonisch opgelost. Bij alle ondernemingen werd ook 

gekeken naar de website om zo wat meer achtergrond informatie over de organisaties te verzamelen. Deze 

informatie werd dan gebruikt tijdens het interview en tijdens de gegevensanalyse. Bij Volvo Cars Gent werd 

ook interessante informatie gehaald uit de beleidsnota. 

 

4.3.  Gegevensanalyse 

 

De interviews werden eerst allemaal uitgetypt. Deze ruwe informatie werd vervolgens verwerkt en 

samengevat per case. De verzamelde gegevens uit de interviews worden ook vergeleken met de informatie 

verworven uit de literatuur. Voor elke onderneming op zich wordt zo uitgewerkt welke aspecten van 

employer branding en HR- marketing het sterkst naar voor komen. Hieruit kan dan worden afgeleid waar de 

organisaties zeer sterk in scoren en waar er nog verbetering mogelijk is. Ook wordt zo een beeld verkregen 

over hoe ver de organisatie al staat op het vlak van employer branding en HR- marketing. 
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4.4.  Beperkingen van het onderzoek 

 

De vijf cases werden uitgewerkt bij organisaties met verschillende kenmerken, maar zijn zeker niet 

representatief voor alle gelijksoortige ondernemingen. Bij het trekken van conclusies moet men ook zeer 

voorzichtig zijn, aangezien er slechts vijf ondernemingen aan bod komen, en er dus zeker geen algemeen 

representatief beeld van de Belgische ondernemingen wordt gegeven.  

Een andere beperking is dat employer branding en HR- marketing nog relatief onontgonnen gebied is in 

België. De organisaties in België doen al inspanningen op dit vlak, maar hebben nog veel te leren. Daarom 

kan ook besloten worden dat de Belgische organisaties nog in volle ontwikkeling zitten en nog veel nieuwe 

initiatieven zullen implementeren in de toekomst.  

Een laatste belangrijke beperking is dat de gegevens in belangrijke mate kunnen beïnvloed worden door de 

interviewer en de geïnterviewde persoon. Dit kan ervoor zorgen dat de informatie gekleurd is naar een 

bepaalde visie van een persoon.  
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Hoofdstuk 5 Empirisch onderzoek 
 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de afgenomen interviews bij de geselecteerde organisaties 

weergegeven in de vorm van vijf cases. De cases die worden uitgewerkt zijn deze van: Unique Interim, Volvo 

Cars Gent, Compass- group, Microsoft en Guidant. In deze cases is er een kwalitatieve uitwerking, en  wordt 

weergegeven hoe deze organisaties omgaan met employer branding en HR- marketing. Ook wordt gekeken 

naar welke concrete inspanningen zij doen op dit vlak, en hoe hun visie ten opzichte van deze concepten is 

geëvolueerd doorheen de tijd. 

Ten slotte wordt er ook nog een globale conclusie gegeven over de bevindingen uit de cases, gelinkt aan de 

literatuur. Dit wordt gedaan voor de meest relevante criteria.  

 

5.1. Case Unique Interim 

 

Unique Interim is één van de bekendere merken van de Nederlandse groep, United Services Group. Het is een 

interim-bureau dat gespecialiseerd is in bedienden. Ze bekleden ook een eerste plaats bij de verkiezing van 

‘beste werkgever’ in 2005. Mijn interview ging door op 17 maart 2005. Ik kon rekenen op de medewerking 

van Dirk Stienaers, de Human Resources Director van United Services Belgium, voor het afnemen van het 

interview.  

  

5.1.1. Corporate Branding 

 

De baseline van het merk Unique Interim luidt: Specialist in bijzonder talent. Hiermee wil men zeggen dat 

men een uitzendbedrijf is dat gespecialiseerd is in specifieke functies. Dit wordt benadrukt door de 

verschillende soorten kantoren van Unique. Zo is er Unique HR concerned, Unique technics, … 
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Het corporate brand is onlosmakelijk verbonden met het employer brand en omgekeerd.  

• Men probeert zo goed mogelijk weer te geven hoe men is als werkgever. Dit ligt volledig in lijn met 

het beeld dat men geeft naar de consument toe. Ook als werkgever wil Unique gezien worden als een 

specialist die werkt met getalenteerde mensen.  

• Ook komt in de reclamespots terug dat Unique zijn klanten niet louter ziet als uitzendkrachten, maar 

ook als mensen. Unique is dus geïnteresseerd in de kwaliteiten van die uitzendkrachten maar ook in 

hun wensen. Dit wordt doorgetrokken naar het imago van Unique als werkgever. Unique wil 

talentvolle werknemers maar is ook geïnteresseerd in de wensen en behoeften van zijn werknemers.  

• Unique wil gezien worden als een mensgericht bedrijf. 

 

5.1.2. Employer branding 

 

Employer branding is een besef dat langzaam is gegroeid. Je kunt niet op één bepaald moment beslissen om 

aan employer branding te doen. De onderneming deed vroeger ook al inspanningen voor haar werknemers, 

misschien soms onbewust, maar de laatste jaren is men er steeds meer van bewust dat dit belangrijk is binnen 

de onderneming en wordt er ook steeds meer aandacht aan besteed. Dit besef komt samen met het besef dat 

een bedrijf maar zo goed kan draaien als de kwaliteit van zijn werknemers het toelaat. De onderneming met 

de beste werknemers is in staat om de beste prestaties te verwezenlijken. 

 

Unique doet er veel voor om die beste werknemers te vinden. Dit is een activiteit die zich geeft moeten 

ontwikkelen doorheen de jaren. Eerst lag de nadruk teveel op de korte termijn, maar na verloop van tijd is het 

besef gegroeid dat een aanpak met een visie op lange termijn efficiënter is. Op korte termijn wordt er teveel 

gekeken om vlug iemand te vinden voor een bepaalde vacature, terwijl het eigenlijk op langere termijn veel 

efficiënter is om een imago op te bouwen als goede werkgever zodat de goede werknemers automatisch op je 

af komen. Dit is de enige aanpak die een structurele oplossing kan bieden voor een wederkerend probleem 

van een functie die moeilijk ingevuld geraakt, want door de korte termijn selectie wordt vaak niet de juiste 

persoon aangeworven voor die functie. Als je als goede werkgever die goede werknemers automatisch op je 

af kan laten komen, dan kan je ook kiezen uit een groter aantal kwalitatieve kandidaten. 

 

Speciaal voor Unique is dat ze ook in de HR- sector zitten. Dus het beleid naar klanten toe is zeer 

vergelijkbaar met dat naar de werknemers toe. Maar ook omgekeerd. Alles wat je doet aan employer branding 

heeft ook een effect voor de algemene markt en de naambekendheid. Wanneer je inspanningen doet voor je 

werknemers en je staat gekend als goede werkgever, dan zal dit ook een positief effect hebben op je algemene 

imago. Veel uitzendkrachten zullen voor jou kiezen omdat ze ervan uitgaan dat zij diezelfde goede 
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behandeling zullen krijgen. Dat ook naar hun menselijke behoeftes zal gekeken worden bij het zoeken van een 

job voor hen, net zoals dit het geval is bij de werknemers.  

Een tweede gevolg van deze HR- sector is dat je zowel voor je klanten als voor je werknemers werkt met 

dezelfde media. Waar andere bedrijven hun werkkrachten moeten zoeken via gespecialiseerde literatuur is dit 

voor uitzendbedrijven niet zo. Ze moet media zoals vacature, job@,… aanspreken voor haar klanten maar ook 

om werknemers te verkrijgen. 

 

Binnen Unique is employer branding ook steeds belangrijker aan het worden. Waar vroeger gewoon 

advertenties werden geplaatst en er niet echt sprake was van de opbouw van een merk als werkgever, gebeurd 

dit nu wel. In de advertenties worden geen jobs meer aangeboden maar wordt een imago  als werkgever naar 

voor gebracht. Cruciaal in deze aanpak is continuïteit. Wordt het werkgeversimago niet op een consistente en 

continue manier naar voor gebracht, dan verliest het employer brand al haar geloofwaardigheid. 

 

5.1.2.1. Recruitment branding 

 

Op het vlak van rekrutering is Unique veranderd van visie. Vroeger werden vooral advertenties geplaatst, 

terwijl nu meer inspanningen worden gedaan om het imago verder op te bouwen. Ook  is er een verandering 

van de bronnen waar de werknemers worden gevonden. De verschillende bronnen zijn: 

• Websites: stepstones, VDAB, vacature, eigen website 

• Netwerk 

• Minderheid via klassieke advertenties 

 

Unique staat nu nog in vacature, maar niet meer met een klassieke advertentie, wel met bv een 

reclameboodschap om het imago als werkgever op te bouwen. Dit zal Unique ook veel meer helpen om de 

‘latente werkzoeker’ aan te spreken. Deze zal niet kijken naar de advertenties in vacature. Terwijl een actieve 

jobzoeker ook kijkt naar de jobwebsites en niet alleen naar de advertenties in vacature. Daarom dat die 

advertenties binnen vacature een beetje voorbijgestreefd zijn. De ‘latente werkzoeker’ is essentieel want met 

de actieve jobzoekers heb je niet genoeg. 

 

Employer branding bij rekrutering wordt ook zeer breed bekeken, dus naast de traditionele advertenties niet 

alleen ondersteunende reclame campagnes in geschreven pers, maar ook op radio en televisie, tot zelfs het 

sponsoren van evenementen waar een groot deel van het publiek bestaat uit de doelgroep die men wil 

aanspreken, jongere mensen. Dit wordt aangevuld door goede contacten te onderhouden met scholen, want 

hier zitten de werkzoekenden van de toekomst. Door deze studenten reeds te benaderen wanneer ze nog op de 

schoolbanken zitten, hoopt men dat ze nog eens aan Unique terugdenken wanneer ze gaan solliciteren.  
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5.1.2.2.  Internal branding  

 

Het internal brand wordt ook versterkt door de sterke link tussen het corporate brand en het employer brand. 

Deze link zorgt ervoor dat de ondernemingswaarden die men naar voor brengt naar de klant toe ook naar de 

werknemer worden medegedeeld. Zo moet men een betere overeenstemming krijgen tussen de waarden van 

de werknemer en de ondernemingswaarden.  

 

Unique wil door haar klanten gezien worden als een specialist in bijzonder  talent. Deze waarden draagt ze in 

eerste instantie over op haar werknemers. De werknemers moeten er dus ook voor zorgen dat men 

professioneel overkomt, zodat men kan gezien worden als een specialist. Ook moeten de werknemers de 

ondernemingswaarden delen, dat iedere klant bijzonder is. De klant moet het gevoel krijgen dat hij echt 

gewenst is en dat hij iets in zijn mars heeft.  

De ondernemingswaarden worden in eerste instantie overgebracht op de werknemers tijdens de opleidingen 

die worden gegeven aan de werknemers. Zo hebben alle werknemers recht op zo’n 7 à 8 dagen per jaar. 

Tijdens deze opleidingen wordt de stof op een zeer praktische manier aangeleerd. Hierbij wordt gezorgd dat 

de manier waarop de zaken worden aangeleerd nauw aansluit met de waarden die Unique hoog in het vaandel 

draagt. De werknemers worden alles direct aangeleerd zoals dit binnen de onderneming gewenst is.  

Dit is ook een zaak van het management. De manier waarop zij communiceren met haar werknemers heeft 

een voorbeeld aan de werknemers over hoe zij moeten communiceren met de klanten. Het management heeft 

dus een voorbeeldfunctie.  

Verder wordt ook bij de selectie en rekrutering al een schifting gemaakt. De mensen met totaal verschillende 

waarden dan deze van de onderneming, worden automatisch al niet geselecteerd. 

 

Anderzijds heeft het beeld van Unique als specialist in bijzonder talent ook een afspiegeling op de 

werknemers. Aangezien zij werden aangeworven door Unique voelen ze zich ook een bijzonder talent. Ze 

voelen zich bijzonder en gewaardeerd. Dit heeft ook zijn positieve invloed op het contact met de klanten en 

hun tevredenheid.  

 

5.1.2.3.  Personeelsbehoud  

 

De turnovergraad is moeilijk te bepalen binnen een onderneming omdat er heel veel verschillende maatstaven 

zijn en afhankelijk van de maatstaf die je gebruikt krijg je ook een ander percentage bij je turnover. Volgens 

de berekening gevolgd bij beste werkgever heeft men binnen Unique een turnover van 7%. Dit is relatief laag. 

Dit heeft men kunnen bereiken door de vele inspanningen die werden gedaan die het imago van goede 

werkgever bevestigen. De huidige werknemers zijn daadwerkelijk zeer tevreden binnen hun job.  

Enkele zaken die binnen Unique zorgen voor die goede sfeer zijn: 
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• Werkpleziergesprekken: dit zijn een soort opvolgingsgesprekken. Dit gebeurt vanuit de 

personeelsafdeling voor alle werknemers. Deze gesprekken hebben meerdere doelen. Een eerste doel is 

het opvolgen van de aangeworven werknemers. Als je binnen een bedrijf een actieve rol wil hebben als 

personeelsafdeling dan moet je concreet bezig zijn met je werknemers en hen gedeeltelijk ook opvolgen. 

Je moet weten wat er leeft binnen de onderneming, hoe de mensen zich voelen, hoe ze staan tegenover 

beslissingen en tegenover het management. Zo kunnen problemen ook veel vroeger ontdekt worden. Er 

wordt ook gesproken over de persoon zelf, hoe hij zich voelt binnen de onderneming. Verder wordt ook 

nog gevraagd of het beeld dat de onderneming naar buiten communiceert, overeenstemt met de realiteit.  

• Mensen het gevoel geven dat ze altijd wel ergens hun ei kwijt kunnen. Dat er naar hen geluisterd wordt 

door het management, zodat ze zich geapprecieerd voelen. Ook krijgen de mensen de kans om hun 

meningen en problemen te uiten. Dit kan tijdens de werkpleziergesprekken maar ook informeel. Er heerst 

een zeer informele en vlakke structuur binnen de onderneming, dit zorgt voor een lage drempel in het 

contact tussen de verschillende werknemers van verschillende niveaus.  

• Een kleine attentie geven aan de werknemers. Zo kregen alle werknemers een badjas toen bekend 

gemaakt werd dat Unique interim de verkiezing van ‘beste werkgever’ had gewonnen. 

• Aanbieden van doorgroeimogelijkheden. Een consulent kan een logische carrière opbouwen. Deze 

carrière is niet noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de ambitie en talenten van de werknemers. Deze 

doorgroeimogelijkheden zijn niet altijd even evident. Indien er een vacature is, wordt er ook steeds intern 

gekeken, maar niet ten koste van alles. Een vacature wordt gelijktijdig gemeld, intern en extern. Daarna 

wordt dan gekozen voor de beste sollicitant. Ook kan men vaak zien dat ondernemingen waar er 

specifieke regels zijn, dit meestal de ondernemingen zijn waar er in het verleden iets is fout gelopen. 

Bijvoorbeeld, bedrijven die expliciet 1 week voorrang geven aan de eigen werknemers, zijn meestal deze 

waar dit vroeger goed fout liep. Doordat er binnen Unique geen formele afspraak is, laat blijken dat er 

hier nog geen problemen zijn rond geweest. De werknemers zijn dus tevreden over hun 

doorgroeimogelijkheden.  

• De beloning is niet van zo’n groot belang voor de tevredenheid van de werknemers, maar moet wel op 

een eerlijke en objectieve manier naar voor worden gebracht. Deze overtuiging leeft ook binnen Unique. 

Dit is inderdaad niet één van de essentiële redenen waarom men een goede werkgever is. Mensen zullen 

niet bij je blijven louter voor een hoog loon. Het zijn de andere factoren die de mensen overtuigen. Wel 

moet het loon een bepaald niveau hebben, want mensen kunnen ook niet tevreden zijn wanneer ze 

financieel niet rondkomen. Veel mensen willen niet zozeer rijk zijn maar wel gelukkig zijn en iemand 

zijn. Dit iemand zijn, hangt af van de erkenning die ze krijgen van de werkgever 

 

Om te weten hoe het met de tevredenheid van de werknemers gesteld is moet een onderneming interviews of 

enquêtes afnemen van de werknemers. Bij Unique interim wordt dit gedaan op twee manieren. Enerzijds door 

het afnemen van tevredenheidsenquêtes bij de werknemers. Dit wordt gedaan met de medewerkers in het 

veld. Aan deze medewerkers wordt dan gevraagd wat ze vinden van het hoofdkantoor. Zo krijgt men een 
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beeld waar de negatieve en positieve punten zitten van het beleid. Anderzijds door het uitvoeren van exit- 

interviews. Deze gesprekken zijn van belang, want men komt te weten waarom de mensen opstappen. Dus zo 

kom je te weten waar je als werkgever bent tekort geschoten. Naast die enquêtes is er ook een informeel 

contact, waarbij het management ook te weten komt wat er bij de werknemers leeft. Het is op deze momenten 

een zaak voor het management om voldoende te willen luisteren naar de noden van de werknemers.  

 

5.1.2.4.  Toekomst 

 

In de toekomst wordt employer branding steeds belangrijker. Het is een bepaald inzicht dat je als werkgever 

moet krijgen. En in de toekomst zullen steeds meer mensen dit inzicht krijgen, dus zullen deze inspanningen 

ook steeds belangrijker worden. Als werkgever zal je steeds meer moeten doen om je te differentiëren 

tegenover andere werkgevers, en ook word je er steeds meer op afgerekend wanneer je geen inspanningen 

doet op dit vlak.  

 

5.1.3. Keurmerken 

 

Unique begon met ‘beste werkgever’ drie jaar geleden en behaalde direct een vijfde positie. Voor deze 

deelname wist men niet echt veel over employer branding, pas na die goede resultaten is de aandacht voor het 

concept gestegen. Er werd meer geloofd in de voordelen die employer branding kon bieden. In hun tweede 

deelname stonden ze op een tweede plaats, en nu in 2005 staan ze reeds op de eerste plaats.  

 

De voordelen voor Unique door mee te doen met ‘beste werkgever’ vindt men niet alleen terug bij de 

werknemers, ook is er een positieve invloed op de klanten. Wanneer je goede resultaten haalt bij ‘beste 

werkgever’ dan brengt dit positieve publiciteit met zich mee. Dit is een extra troef in de communicatie naar de 

klanten toe. ‘Beste werkgever’ zorgt ervoor dat je op een geloofwaardige manier je imago van goede 

werkgever naar buiten kan brengen.  

 

Bij Unique is er weinig interesse naar andere keurmerken. Men is dus ook niet van plan om over te schakelen 

of om een ander keurmerk erbij te nemen. Enkel IiP is nog een goede standaard die nog in overweging komt 

voor een toekomstige samenwerking. Deze standaard heeft internationale bekendheid en heeft hoge 

geloofwaardigheid. 

 

Er wordt een benchmark report ontvangen met de resultaten van de tevrendenheidsenquêtes . Hierop kijken 

waar je sterk scoort en vooral waar je zwak scoort. En daarna inspanningen doen om dit op te lossen. 

Ander voordeel van ‘beste werkgever’ is dat je ook het management beter kan motiveren om initiatieven te 

nemen op HR- vlak. Want door beste werkgever krijg je een positieve publiciteit. Dus ze zien meer direct 
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voordeel voor de onderneming dan bij andere HR- activiteiten, dus daarom ook veel vlugger bereid om hierin 

te investeren.  

 

5.1.4. HR- marketing 

 

De voornaamste invloed van marketing binnen het HR- beleid vinden we terug in de manier van adverteren. 

De klassieke advertentie werd vaarwel gezegd, en vervangen door marketingcampagnes die het imago van 

Unique als werkgever moesten helpen opbouwen. Andere invloeden van marketing zijn: 

• Het plaatsen van kleine kaartjes bij de Vacature krant, om de aandacht te trekken.  

• Meet and speed: komt uit de dating wereld, speed dating, waarbij je als werkgever een groot aantal 

sollicitanten ziet en je als sollicitant meerdere werkgevers in één keer tegenkomt. Dit is een initiatief van 

Vacature. Bij Unique wil men er bij zijn van bij het begin. Want het is een goede manier om op korte tijd 

veel mensen te ontmoeten en men wil ook zijn steun geven aan dit initiatief van in het begin. En niet 

vanaf een 5e sessie moeten inpikken omdat je ziet dat anderen er succes mee hebben. Is ook goed voor het 

imago van goede werkgever om mee te doen aan deze nieuwe initiatieven 

• Direct marketingprincipes sijpelen ook door, in de vorm van mailings op basis van een database, eigen of 

aangekocht van scholen. 

• Goed behandelen van werknemers die ontslag nemen of ontslagen worden. Deze hebben ook mening over 

de onderneming die ze aan anderen doorvertellen. 

 

Contact tussen marketing en HR verloopt zeer informeel. En bij de ontwikkeling van employer branding en 

HR- marketing worden zijn deze afdelingen onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ook zijn er geen fysische 

barrières tussen de twee afdelingen, want bureaus zitten net naast elkaar. Verder groeit binnen de 

onderneming het besef dat samenwerking tussen deze twee afdelingen noodzakelijk is voor goede prestaties.  

 

5.1.5. Conclusie 

 

De algemene visie binnen Unique over employer branding is dat er niet een bepaalde activiteit is die je een 

goede of slechte werkgever maakt, maar wat echt telt is dat men als werkgever op een consistente en oprechte 

manier bezig is met de werknemers. Er worden wel activiteiten gedaan, maar dit is niet de essentie. Dit zijn 

enkel middelen en deze kunnen gemakkelijk vervangen worden door andere middelen. Wat echt telt is dat je 

als bedrijf toont dat je het belangrijk vindt om geld en tijd te investeren in je werknemers. 

 

Verder kunnen we opmerken dat een employer brand keurmerk zoals ‘beste werkgever’ vooral een externe 

waarde heeft. Het is een middel om positief in de media te komen als werkgever en om je positieve imago als 

werkgever duidelijk te maken aan iedereen. Verder is het voor de huidige werknemers ook een bevestiging in 

hun beeld over hun werkgever.  
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Wil men als onderneming een overtuigend employer brand, dan is het noodzakelijk dat het internal brand in 

een voldoende mate ontwikkeld is. Een noodzakelijke vereiste om de tevredenheid van de werknemers te 

verhogen is het laten samenvallen van hun persoonlijke waarden met deze van de onderneming. Deze 

overeenstemming van waarden is ook noodzakelijk voor de onderneming, wil ze dat haar werknemers 

voldoende gemotiveerd zijn om goede prestaties te leveren. Bij Unique is er voldoende aandacht om die 

waarden in te vullen en te laten overeenstemmen met elkaar. Hierbij staat de waarde van specialist in 

bijzonder talent centraal.  

 

De aandacht voor employer branding is binnen Unique fel gestegen sinds hun deelname aan ‘beste 

werkgever’. Het was dus niet zo dat eerst een goed employer brand was uitgewerkt en dat men op zoek was 

naar een soort ‘quality label’ voor deze inspanningen.  

 

5.2. Case Volvo Cars Gent 

 

Binnen Volvo Cars Gent heeft men ongeveer 5000 werknemers, die moeten zorgen voor een zo efficiënt 

mogelijke assemblage van enkele modellen uit het gamma van Volvo. Bij Volvo Cars Gent werd Hans 

Bogaert geïnterviewd. Hij is de HR- manager van de vestiging in Gent. Dit interview vond plaats op 23 maart 

2005.  

 

5.2.1. Corporate Branding 

 

Binnen Volvo is branding zeer belangrijk, net zoals bij alle andere automerken. Volvo heeft een imago als 

zeer veilige wagen. In het verlengde hiervan liggen de gezinswaarden. Volvo wordt vaak gekocht als 

familiewagen en daarom is het aspect van de veiligheid ook zeer belangrijk. Er wordt binnen Volvo zeer veel 

aandacht besteed om dit imago in stand te houden. Dit is dan wel meer de zaak van het hoofdkantoor in 

Zweden. Volvo Cars Gent houdt zich hier niet mee bezig.  

 

5.2.2. Employer branding 

 

Waar Volvo Cars Gent zich wel mee bezig houdt is het opbouwen van een employer brand. Employer 

branding is ook sinds de beginfase sterk aanwezig binnen de onderneming. Er is een sterke interesse in de 

werknemer en er worden de nodige maatregelen getroffen om het hen zo aangenaam mogelijk te maken. Over 

de tijd heen is er wel een verschuiving in de intensiteit van die inspanningen en de focus van die 

inspanningen.  

In de beginfase wordt vooral gekeken naar de veiligheid van de werknemers. Later werd duidelijk dat de 

echte uitdaging voor Volvo erin bestaat om de behoeften van de werknemers uit de hogere niveaus van de 
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piramide van Maslow te verwezenlijken. De basisbehoeften zijn voldaan, want alle werknemers krijgen een 

zeer gunstig loon. De behoeften op hogere niveaus worden dan voldaan door aandacht te besteden aan 

teamwork en zelfbeheer. Hierbij gaat men zeer ver zodat de werknemers zoveel mogelijk de 

verantwoordelijkheden krijgen voor hun activiteiten. Ze kunnen zelf hun planning maken. Dit zorgt voor een 

sterke graad van zelfverwezenlijking en het heeft de werknemers het gevoel dat ze gerespecteerd worden. 

Deze inspanningen kan men echter pas doen wanneer die basisbehoeften verwezenlijkt zijn. Hier wordt intern 

veel zorg aan besteedt.  

Extern probeert men zich ook te profileren als een werkgever waar het leuk is om te werken en waar er 

voldoende mogelijkheden zijn om zichzelf te bewijzen en te ontwikkelen.  

 

Deze inspanningen probeert men ook zo goed mogelijk op te volgen. Dit door tevredenheidsenquêtes af te 

nemen bij de werknemers. Via deze enquêtes komt dan naar voor op welke punten de onderneming goed 

scoort of net niet, en bij welke werknemers extra inspanningen nodig zijn.  

 

HR is even belangrijk als alle andere afdelingen, ze zitten dus mee aan de onderhandelingstafel bij het hoger 

management. De waarde van HR wordt erkend binnen de onderneming. Men moet zich ook niet steeds 

opnieuw bevestigen als HR- afdeling.  Dus ook belangrijke samenwerking met PR.  

 

Het specifieke imago dat men als werkgever wil nastreven staat beschreven in een beleidsnota ( zie bijlage). 

In deze beleidsnota heeft men het engagement van het management naar de belangrijkste stakeholders, 

waarbij er in de eerste plaats naar de werknemers wordt gekeken. Door dit engagement van het management, 

kan iedere werknemer die zich onheus behandeld voelt dit tegen het management zeggen. Hij mag dit melden 

wanneer hij denkt dat er fouten tegen deze beleidsnota zijn gemaakt.  

 

 Binnen een onderneming van deze omvang is het ook van zeer groot belang om het employer brand duidelijk 

te communiceren met de vakbonden en ook hun mening hierin te integreren. Een goede relatie met de 

vakbonden zorgt ook voor een beter contact met de werknemers. 

 

Wel zijn er veranderingen sinds 1999, wanneer Volvo deel geworden is van de ford- groep. Deze 

veranderingen kan men niet catalogeren onder goed of slecht. Bijvoorbeeld de personeelsadministratie is nu 

op één lijn geplaatst met deze van de andere vestigingen van ford, en zo werd het eigen systeem van Volvo 

vervangen. Dit zijn aan te nemen veranderingen die de globale productiviteit ten goede komen. De DNA van 

de onderneming, zaken die Volvo anders maken dan haar concurrenten, haar eigenheid, blijft op een 

nadrukkelijke manier naar voor komen, waardoor ze haar eigenheid, ook binnen de ford- groep kan behouden. 

Zo zijn Amerikaanse ondernemingen meer gericht op korte termijn rendement, en investeringen in 

werknemers die pas op lange termijn hun doeltreffendheid bewijzen zijn minder aanvaard. Maar dankzij de 
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sterke prestaties van Volvo Cars Gent hebben ze hier zeker geen afstand moeten van doen en worden ze er 

zelfs in gesteund door de ford- groep, die ook wensen te leren uit de sterke punten van de Volvo vestiging.  

 

5.2.2.1. Recruitment branding 

 

Volvo moet niet zoveel inspanningen doen op het vlak van rekrutering, dit omdat de naam Volvo als 

werkgever reeds de nodige naam en faam heeft verworven en men dus dagelijks een pak post binnenkrijgt met 

vrijwillige sollicitaties. Deze post wordt systematisch bijgehouden gedurende twee jaar, en wanneer er een 

vacature is voor deze functie worden deze mensen verwittigd. Na die twee jaar worden mensen verwittigd dat 

geen vacature is gevonden voor hen. Ook worden de vacatures ad valvas uitgehangen binnen de onderneming 

zodat mogelijke intern kandidaten ook de kans krijgen om voor een job te solliciteren. Voor enkele specifieke 

functies moet wel soms geadverteerd worden.  

 

Toch vindt Volvo het belangrijker om haar goede werkgeversimago verder te onderhouden om zo die 

spontane sollicitaties op peil te houden. Dit kost hen ook zoveel minder, want de kosten om dit imago van 

werkgever hoog te houden hebben ook een positieve afspiegeling op hun klanten.  

 

Binnen Volvo werkt men ook met een groot aantal interim-arbeiders. Deze interims zorgen ervoor dat er vlug 

kan geanticipeerd worden op een schommeling van de vraag. Wanneer de vraag daalt, moet de productie mee 

dalen. Een daling van de productie brengt zo geen grote personeelskosten met zich mee. De werking met 

interim-werkkrachten heeft ook zijn nadelen, wanneer er een piek is in de productie moet men interim-

krachten bij aanwerven. Dit moet op korte termijn gebeuren, dus deze werkkrachten zijn niet altijd van een 

even goed niveau. Dit heeft er dan toe geleidt dan men in piekmomenten met een turnovergraad van 20% zat. 

Dit is zeer duur voor de onderneming, want deze werkkrachten brengen enkel kosten met zich mee. Ze 

moeten worden aangeworven, ze moeten worden opgeleid en in het begin zijn ze nog niet zo productief zoals 

het zou moeten zijn. Wanneer deze werknemers zeer vlug de onderneming terug verlaten, is dit een zeer 

kostelijke investering voor de onderneming.  

 

Extra werkkrachten waren ook nodig omdat men in 2003 een sterke stijging heeft gekend in de productie. Van 

170.000 naar 270.000 auto’s per jaar. Hiervoor werd samen met de VDAB een test opgesteld waar 

geïnteresseerden mochten aan deelnemen. De groep die slaagden voor deze test konden direct aan het werk bij 

Volvo en ook was er een groep die eerst een bijkomende opleiding bij de VDAB kreeg en dan opnieuw de test 

mochten doen. Indien ze dan slaagden werden ze ook opgenomen. Zo werd op een korte termijn een groot 

aantal arbeiders gevonden die goed bij de onderneming passen en zo werd een al te hoge turnover vermeden.  

 

Ook is er een verschil in rekrutering voor verschillende posities. De bedienden zijn vooral ingenieurs, bij deze 

werknemers wordt er gekeken naar hun flexibiliteit, want er wordt verondersteld dat wanneer ze hun diploma 
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hebben ze ook over de nodige technische kennis beschikken. Voor managementfuncties zien we dat deze vaak 

worden ingevuld door kaderleden die verder doorgroeien, dus daar verloopt de selectie door de jaren heen.  

 

5.2.2.2.  Internal branding 

 

De waarden van Volvo komen terug in de beleidsnota, ‘de bijbel’ van de onderneming. Deze worden dan 

vertaald naar doelstellingen naar de werknemer toe. Deze beleidsnota werd gecommuniceerd met de hele 

onderneming, en er was ook mogelijkheid tot feedback. Ook is er een weekbericht, waarbij alles dat het 

management wenst te melden aan haar werknemers direct wordt medegedeeld. Dit gebeurd elektronisch, maar 

ook is er nog een papieren versie voor elk team. Verder wordt er om de twee weken een half uur vroeger 

gestopt met werken om een teammeeting te houden. Dit kost Volvo heel veel geld, want dit is een half uur dat 

er geen auto’s worden gemaakt. Maar dit toont dat men echt inzit met haar werknemers, en dat men bereid is 

tijd in hen te investeren. Voor de werknemers is dit zeer motiverend, dat ze dit engagement zien van het 

management naar hen toe, en dat ze wanneer ze klachten hebben een medium hebben, de teammeeting, om 

deze klachten te verwoorden, zodat deze klachten ook tot bij het management raken. Verder worden in deze 

meetings de concrete teamproblematiek besproken.  

 

Ook zijn er veel werknemers die met een Volvo rijden dit kan deels zijn omdat ze de waarden van de firma in 

zich dragen, maar daar is als werkgever moeilijk een zicht op te krijgen. De mensen zijn fier op hun product 

en willen er dan ook mee rijden.  

 

De ondernemingswaarden worden ook in grote mate medegedeeld naar de werknemers door de manier 

waarop het management communiceert met haar werknemers. Er is ook veel informeel contact met de 

kaderleden, wat een vlotte samenwerking enkel maar ten goede komt. Zo wordt iedereen met de voornaam 

aangesproken. Ook doen kaderleden de moeite om eens te gaan luisteren naar teamgesprekken wanneer deze 

plaatsvinden.  

 

5.2.2.3.  Personeelsbehoud  

 

Volvo Cars Gent kan zeer lage turnover percentages voorleggen, zo’n 1,5% bij de bedienden en 3% bij de 

arbeiders. Deze lage percentages bewijzen de goede manier van werken op het vlak van employer branding. 

Zeker wanneer men deze cijfers kan voorleggen in een bedrijf van 5000 mensen. Deze cijfers kan men pas 

bekomen door op lange termijn een oprechte inspanning te doen als werkgever. Concrete initiatieven die 

hierbij geholpen hebben zijn: 

• Teammeetings organiseren, om de werknemers de kans te geven om hun problemen te verwoorden. En 

ook als onderneming een duidelijk signaal te geven dat men bereid is naar hen te luisteren. Dit heeft de 

werknemers het gevoel dat ze belangrijk zijn binnen de onderneming.  
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• Sterke graad van zelfverwezenlijking door het werken in teams, iedereen werkt binnen een team van 10 à 

15 man. Deze teams hebben in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk beslissingsbevoegdheid en 

verantwoordelijkheid. Deze vorm van empowerment wordt zover mogelijk doorgedreven, maar 

anderzijds moeten er ook regels zijn binnen de onderneming en kan niet iedereen eender welke beslissing 

nemen. Dus er is nog steeds een coördinatie over deze teams nodig. 

• Goed contact met de vakbonden, ze worden niet gezien als de vijand. In een onderneming met 5000 

werknemers is het contact met de vakbonden al even belangrijk als het contact met de werknemers 

individueel. 

• Aan de werknemers worden ook voordelen gegeven bij het aankopen van een auto van het 

ondernemingsmerk. Ook worden de directiewagens na een aantal jaar vervangen en verkocht aan de 

geïnteresseerde werknemers. Dat zoveel werknemers met een Volvo willen rijden, toont dat de 

werknemers geloven in hun product en dat ze er trots op zijn.  

• Volvo wint ieder jaar meerdere prijzen, en krijgt hiervoor vaak een mooie beloning. Dit geld wordt 

gebruikt om aan iedere werknemer 25 euro te geven. Dit geld moet gespendeerd worden om een activiteit 

te doen met het team. Dit zorgt voor een betere groepssfeer, maar toch wordt er niemand verplicht om 

hieraan mee te doen.  

• Employability, veel mensen kunnen meerdere jobs uitvoeren, dit maakt job switching mogelijk. Waardoor 

men de mensen een veel interessantere jobinhoud kan bieden.  

• Training is ook een noodzakelijke investering maar ook op het vlak van zelfregulering krijgen ze 

voldoende ondersteuning. Dit resulteerde tot de prijs voor levenslang leren, verkregen door de organisatie 

van ‘beste werkgever’. Door de doorgedreven training zijn veel werknemers ook een stuk zelfstandiger, 

zo kunnen operatoren ook steeds meer zelf problemen oplossen, zonder dat de tussenkomst van iemand 

van het onderhoud nodig is. 

• Doorgroeimogelijkheden zijn aanwezig. Alle vacatures worden ad valvas opgehangen. Afhankelijk van 

de vacature, moet er ook aan enkele bijkomende voorwaarden worden voldaan: anciënniteit, 

kwalificaties,… Toch kan niet iedereen doorgroeien binnen de onderneming, want er zijn niet genoeg 

vacatures voor iedereen. Voor bedienden is het ook mogelijk om door te groeien naar een meer 

managementfunctie, maar deze zijn ook niet zo talrijk, want Volvo is een onderneming met een vrij 

vlakke managementstructuur. 

• Wanneer werknemers initiatieven lanceren, wordt dit niet beloond met financiële middelen, maar wel 

door hen voldoende de kans te geven om zich op deze manier te ontwikkelen. Wanneer ze een concreet 

systeem denken te kunnen verbeteren, dan worden ze op hun plaats vervangen en mogen ze dit systeem 

uitwerken. Ook worden er enkele ‘best practices’ ontwikkeld waar deze voorstellen kunnen worden 

vergeleken en waar er contact is met collega’s, ook van andere ondernemingen. De werknemers worden 

dus gestimuleerd in hun creativiteit en hun zelfontwikkeling.  

• Volvo ziet zijn werknemers als haar belangrijkste asset. 
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De algemene visie bij Volvo Cars Gent om de arbeidsvoldoening bij de werknemers maximaal te houden 

wordt duidelijk beschreven in de VCG- beleidsnota (2003). Deze beleidsnota vormt de basis van het 

personeelsbeheer binnen Volvo Cars Gent. De maximale arbeidsvoldoening wordt bekomen op drie 

verschillende manieren: 

• Door de inhoud van het werk zelf: 

• Alle functies in de onderneming baseren op zelfbeheer zodat zowel de productiegebonden als de 

administratieve personeelsleden autonoom en op eigen gezag en verantwoordelijkheid kunnen 

werken, hetzij in team, hetzij individueel; 

• Het aanbieden van taken die het individu in staat stellen zijn/haar capaciteiten maximaal te 

benutten; 

• Door teamwerk ervoor zorgen dat de lasten van het werk in team gedragen worden, zodat het 

individu tot een maximale prestatie kan komen.  

 

• Door de werkomstandigheden: 

• Eigentijds en verantwoord leiderschap gekenmerkt door maximale delegatie en gebaseerd op 

vertrouwen en verantwoordelijkheidszin; 

• Een relatiepatroon gebaseerd op openheid en gelijkwaardigheid ten opzicht van het individu en 

erkenning, vertrouwen en medeverantwoordelijkheid ten opzichte van de 

personeelsvertegenwoordiging 

• Volwaardige communicatie vertrekkende van open en eerlijke informatie 

• Duidelijke en stimulerende procesgerichte organisatiestructuren 

• De beschikking over weldoordachte en aangepaste productiemiddelen, technieken, systemen en 

procedures 

• Een maximale kans dat eenieders wil tot continu verbeteren daadwerkelijk in praktijk kan 

omgezet worden 

• Toegang tot permanente vorming 

• Maximale veiligheid en gezondheid  

 

• Door de persoonlijke ontwikkeling: 

• Een maximale zelfontplooiing en groei van het individu 

• Een expliciete sociale erkenning van elk individu en elke groep door de onderneming 

• Goede en faire beloning 

• De mogelijkheid om een perfect evenwicht te behouden tussen beroepsleven en privé-leven 

• Een gefundeerd gevoel van zekerheid voor het individu en zijn gezin 
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5.2.2.4.  Toekomst 

 

In de toekomst steeds meer aandacht voor employer branding en voor de werknemer in het algemeen. Dit 

mede omdat ook steeds meer werkgevers het nut van gemotiveerde werknemers zullen ontdekken.  

Ook de focus verandert, maar dit is tijdsgebonden en afhankelijk van de situatie van het moment.  

 

 

5.2.3. Keurmerken 

 

Dit jaar werd voor de tweede keer meegedaan aan de verkiezing van de ‘beste werkgever’. Bij deze tweede 

deelname heeft men bij Volvo direct een zesde plaats behaald. Dit is een hele prestatie om als onderneming 

met 5000 werknemers direct zo hoog te eindigen. Dit bewijst de goede werking van het employer brand 

binnen Volvo. De condities die men de mensen intern aanbiedt vallen dus zeker in de smaak en ook extern 

wordt met deze verkiezing aan een grote groep mensen medegedeeld dat Volvo inderdaad in sterke mate 

bezig is met zijn werknemers. ‘Beste werkgever’ geeft vooral een externe waarde. Want sinds de introductie 

van het ‘beste werkgever’ programma binnen Volvo is het contact met de werknemers niet veranderd. Het 

hele HR- beleid en het employer brand in het bijzonder zijn niet veranderd. Dit ook omdat ‘beste werkgever’ 

niet het enige instrument is om aan employer branding en personeelstevredenheid te doen. Naast de rondvraag 

door ‘beste werkgever’ wordt er ook op eigen houtje een interne analyse gedaan naar de tevredenheid van de 

werknemers. De beleidsnota vormt de belangrijke rode draad binnen het employer brand. 

 

 

‘Beste werkgever’ zorgen niet voor concrete oplossingen. Ze leveren enkel een uitgebreid rapport. Dit wordt 

aangevuld door intern te kijken met welke voorstellen de werknemers afkomen. Dit om nieuwe 

opportuniteiten te ontdekken. 

 

Andere employer branding keurmerken zijn niet voor handen binnen Volvo. Er zijn wel nog andere 

keurmerken die een integratie van het personeelsbeleid vergen, maar deze zijn niet specifiek opgesteld rond 

employer branding. Zo is er TPM, total productive maintenance, een systeem dat komt uit Japan, meerbepaald 

het Japanese Institute of Maintenance. Dit is geen pure HR materie maar onrechtreeks, door met de 

productiviteit bezig te zijn, komt men toch terug bij teamwork en zelfontplooiing terecht.  

Ook is er nog EFQM, European Foundation for Quality Management, hier wordt gekeken naar de efficiëntie 

van de bedrijfsvoering en ook naar de output van de productieprocessen. Wil men naar de efficiëntie hiervan 

kijken, dan komt men ook steeds weer terecht bij teamwork en de manier van communicatie binnen de 

onderneming. 
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Voor beide keurmerken heeft men ook een onderscheiding gekregen. Volvo Cars Gent kan er ook prat op 

gaan dat zij de eerste onderneming buiten Japan was die met deze prijzen ging lopen. Dit is toch een bewijs 

van hun goede werk. 

 

5.2.4. HR- marketing 

 

Geen invloed van marketing binnen HR. Ook geen marketing afdeling binnen Volvo Cars Gent, want zij 

hebben geen direct contact met de klanten. Dit wordt gedaan in Zweden. Wel is er een PR- afdeling waarmee 

er een dagelijkse samenwerking is. Dit vooral in wat men naar de buitenwereld communiceert.  

 

Wel is HR een zaak van de volledige onderneming, de HR afdeling zit niet op een eiland waar het 

management niets vanaf weet. Ook krijgt de HR- afdeling de volledige steun van het management. Ze hebben 

hun rendabiliteit al lang bewezen. Ze worden niet meer als een kost gezien. 

 

5.2.5. Conclusie 

 

Binnen Volvo is employer branding zeer belangrijk. Dit gebeurt op twee manieren. Enerzijds wil men als 

werkgever tonen dat de werknemers belangrijk zijn voor het succes van de onderneming. Er wordt ook op 

verschillende manieren inspanningen gedaan om de tevredenheid van de werknemers te meten en om te tonen 

dat men bezig is om deze tevredenheid te verbeteren. Anderzijds is het voor Volvo Cars Gent ook belangrijk 

om voldoende aandacht te schenken aan het individu van de werknemer. Ook de persoonlijke ontwikkeling 

van de werknemer moet gestimuleerd worden. Een sterk punt bij Volvo Cars Gent is de sterk doorgedreven 

organisatie van teamwork. Door het werken in teams krijgen de werknemers voldoende mogelijkheid om hun 

talenten te ontwikkelen. Ze dragen zelf ook zoveel mogelijk verantwoordelijkheid, zodat ze zich gewaardeerd 

voelen.  

 

Volvo Cars Gent beschikt ook over een uitgebreide beleidsnota waar haar engagement ten opzichte van de 

werknemers sterk naar voor komt. In deze beleidsnota wordt beschreven wat men allemaal kan verwachten 

van het management als werknemer. Zo worden er inspanningen gedaan om de inhoud van het werk zelf zo 

boeiend en waardevol mogelijk te maken, om de werkomstandigheden zo optimaal mogelijk te houden, en om 

de werknemers een zo ruim mogelijke persoonlijke ontwikkeling te geven.  

Door deze beleidsnota wordt ook duidelijk hoe ver men bij Volvo Cars Gent al staat in haar engagement ten 

opzichte van de werknemers.  
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5.3. Case Compass-group 

 

Compass- group is actief in de catering- sector. Compass- group op zich is niet zo gekend. Ze zijn veeleer 

bekend in de vorm van hun merken, zoals Eurest, Scolarest,…  Compass- group is een internationaal bedrijf, 

ze zijn actief in 90 landen en stellen wereldwijd 400.000 mensen te werk. Bij Compass- group werd Luc 

Pirson geïnterviewd. Hij is de HR- manager van de hoofdvestiging in België. Dit interview vond plaats op 25 

maart 2005.  

 

5.3.1. Corporate Branding 

 

De visie van Compass- group luidt als volgt: ‘great people, great service, great results’. Deze visie zorgt 

ervoor dat er een perfecte link mogelijk is tussen het corporate en het employer brand. Naar klanten toe geven 

ze de boodschap dat ze een uitstekend resultaat kunnen bieden door hun uitstekende service en hun 

uitstekende werknemers. Voor de werknemers is het leuk om weten dat het eindresultaat afhankelijk is van 

hun prestaties.  

 

5.3.2. Employer branding 

 

Compass- group wil zichzelf zien als een uitstekende werkgever, met als doel de beste mensen aan te trekken, 

op te leiden, tot ontplooiing te brengen en te behouden en zo bij te dragen tot het succes op lange termijn. Dit 

is een zeer complex onderwerp, en men moet een dubbele vraag stellen bij het aanvatten van dit onderwerp.  

• Welk imago wil men als werkgever en als onderneming? 

• Hoe kunnen we de mensen overtuigen van dit imago? 

De algemene visie die men in het corporate brand naar buiten draagt, komt ook terug in het employer brand. 

Men wil dus gezien worden als een great employer. Dit is de basis van de strategie die men volgt. 

 

Het opbouwen van een mooi imago op zich is niet voldoende, want wanneer er loze beloften worden gemaakt 

zal het employer brand zeer vlug al z’n geloofwaardigheid verliezen. De werknemers moeten een bevestiging 

zien in de realiteit van het imago dat ze krijgen van compass-group voordat ze de onderneming betreden. Dit 

imago moet dus aangevuld worden met concrete actieplannen waarin er een concrete uitwerking is om het 

goede imago te kunnen ‘leveren’ aan de werknemers.  

 

Employer branding heeft pas nut wanneer deze verschillende zaken op elkaar inwerken. Wanneer men de 

gemaakte beloften ten opzichte van de werknemers ook kan nakomen. Dus wanneer men reclame maakt heeft 

dit pas rendement wanneer de achterliggende systemen van een hoge kwaliteit zijn. Dit zal er dan voor zorgen 

dat men met tevreden werknemers zit, die na verloop van tijd zullen optreden als brand ambassadors voor de 

onderneming. Compass- group Belgium heeft nu een 2000-tal werknemers, wanneer deze tevreden zijn 
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kunnen zij ook mond- aan- mond reclame maken voor de onderneming. Daar waar het gevaar bestaat dat 

wanneer werknemers niet tevreden zijn, ze negatieve reclame zullen maken. 

 

Employer branding is pas echt intensief aanwezig binnen de onderneming sinds 2002, voor 2002 werden wel 

inspanningen gedaan maar was er geen actief beleid op dit vlak. Nu worden consistente inspanningen gedaan 

om zo een goed imago als werkgever te verkrijgen en te behouden. Er wordt een actieplan opgesteld dat 

verwezenlijkt moet worden. Dit plan omvat people standards, of  aandachtspunten. Enkele van deze people 

standards zijn: Recruitment, Reward en benefits, Communicatie, Exit, Performance management, Leadership, 

Training, Career development 

 

Op basis van deze criteria met de HR- afdeling beslissen welke activiteiten er moeten gedaan worden om de 

mensen tevreden te houden. Kijken welke van deze criteria het belangrijkst zijn en hoe deze op de meest 

efficiënte manier kunnen worden ingevuld. 

 

Bij het employer brand kan men niet spreken van een bepaald systeem dat men moet volgen om succesvol te 

zijn. Er zijn geen bepaalde handelingen die men moet uitvoeren die een garantie geven op succes. Het is een 

verzameling van werktuigen die afhankelijk zijn van elkaar en op elkaar inwerken. Dit is geen volledig 

rationeel systeem, doordat er invloed is van de verschillende afdelingen op elkaar.  

 

5.3.2.1. Recruitment branding 

 

Voor het rekruteren van de arbeiders, 1800 van de 2000 werknemers, worden enkel advertenties in lokale 

kranten geplaatst en wordt er een beroep gedaan op de VDAB. Voor het invullen van de hogere functies zijn 

er meer inspanningen nodig. Ook is de rekrutering aangepast aan de functie. Zo gebeurde de rekrutering voor 

een IT-specialist via het internet. Voor de arbeiders worden ook goede contacten gehouden met scholen. Deze 

leveren ook veel werknemers. Verder zijn er geen actieve marketingcampagnes om de advertenties te 

begeleiden.  

Het gebruik van interims wordt beperkt, alhoewel dit niet altijd mogelijk is. Men moet ook voldoende flexibel 

blijven, zodat men kan zich kan aanpassen aan de markt. 

 

5.3.2.2.  Internal branding 

 

De waarden die men binnen Compass-group heeft: ’great’ zijn in wat ze doen, moeten ze ook proberen over te 

brengen aan hun werknemers. Zodat ook zij een great service willen bieden aan de klanten. Iedereen moet 

weten wat zijn niveau is binnen de onderneming en wat de verantwoordelijkheden en plichten zijn die hieraan 

vasthangen. Hoe hoger de functie binnen Compass- group, hoe groter het gamma van de 

verantwoordelijkheden. Ook worden vele regels gestandaardiseerd, zodat alle 300 vestigingen een zelfde 
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niveau en werkwijze kunnen aanbieden aan de klanten. Probleempunt hierbij is dat ook alle klanten 

verschillend zijn, en dus totaal andere eisen stellen. Dus er moet een nauwkeurige afweging gemaakt worden 

tussen flexibiliteit en standaardisatie om zo een hoog kwaliteitsniveau te kunnen garanderen. 

 

Middelen om de waarden te communiceren aan de werknemers: 

• Het gebruik van intranet waar de zaken naar de werknemer kunnen worden meegedeeld; 

• Kleine valiesjes waar de nodige zaken inzitten voor iedere vestiging om haar actieplan uit te 

stippelen. Via kleine vlaggetjes duiden ze aan waar de waarden, die het belangrijkst zijn voor de 

werknemer, liggen en waar dus het meeste aandacht moet aan besteed worden; 

• Iedereen krijgt een stressbal met daarop de waarden en de visie van de onderneming; 

• Managers moeten ambassadeur zijn  van het merk, en zo het goede beeld naar voor brengen naar de 

werknemers toe; 

• Resultaten van de tevredenheidsenquêtes worden goed opgevolgd. 

 

5.3.2.3.  Personeelsbehoud  

 

Compass respecteert de individualiteit en de diversiteit van alle collega’s. Men is zich bewust van deze 

rijkdom en weet die te waarderen. Daarom wordt overal een open en positieve werksfeer gecreëerd. 

• Compass verbindt zich ertoe de relatie met zijn werknemers te baseren op de gelijkheid en de individuele 

waardigheid. Bij de aanwerving en de promotie van onze werknemers staat de geschiktheid voor de functie 

steeds voorop en is elke vorm van discriminatie uitgesloten. 

• Men moedigt efficiënte communicatie aan om de werknemers in staat te stellen hun taken uit te voeren. Dat 

betekent onder meer dat werknemers worden aangezet en geholpen om de nodige kennis en vaardigheden te 

verwerven waarmee ze zich op professioneel vlak volledig kunnen ontplooien. 

• Bijzondere aandacht gaat uit naar de gezondheid en de veiligheid van de werknemers en de veiligheid van 

hun werkplek. 

• Er wordt geen enkele vorm van discriminatie getolereerd of seksuele, fysieke of morele intimidatie 

tegenover onze werknemers. 

• Er is een rechtvaardig loonbeleid 

• Elk risico op belangenconflict zal worden gemeld. 

 

Iedere 18 maanden worden er tevredenheidsenquêtes gedaan bij de werknemers. Dit om te weten in welke 

mate ze de waarden van de onderneming in zich dragen, en in welke mate ze tevreden zijn over hun 

werkgever. Uit deze tevredenheidsenquêtes haalt Compass- group ook de nodige informatie om haar sterktes 

en zwaktes als werkgever te zien. Dit is ook een manier om haar inspanningen te communiceren naar de 

werknemers, dus tonen aan de werknemers dat ze met hen bezig zijn.  
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HR wordt gezien als een ondersteunende dienst voor de onderneming, daarom worden er ook 

tevredenheidsenquêtes afgenomen bij de managers. Ze hebben het vertrouwen van de onderneming dat hun 

inspanningen ook daadwerkelijk iets bijbrengen aan de organisatie, ook al is niet altijd een rendement op 

korte termijn zichtbaar. Door dit vertrouwen van het management krijgen ze ook voldoende middelen om mee 

te werken. Bij de managerenquête wordt er ook gekeken welke punten binnen HR belangrijk zijn voor de 

onderneming, en geven ze een beoordeling in welke mate dat HR hier de nodige inspanningen heeft voor 

gedaan.  

 

Binnen Compass- group is er een turnover graad van 13%, dit is relatief laag in de horeca- sector. Zeker 

wanneer je dit bijvoorbeeld vergelijkt met ondernemingen als McDonalds  waar men een turnovergraad heeft 

van 150%! 

De argumenten om de mensen bij zich te houden: 

• Mensen bevestigen in hun visie die ze hebben over de onderneming. Compass- group heeft een zeer 

goed imago bij werknemers en wil dit ook zeker behouden. 

• Bij de interimkantoren waarmee Compass- group werkt hebben ze een zeer goed imago. Dit door 

goede werkervaringen van de vorige interims. Dit zorgt ervoor dat Compass- group ook vlugger zal 

aangeraden worden door de interimkantoren.  

• Binnen de onderneming is er ruimte voor teamwork, dit is de ideale manier voor de werknemers om 

zich verder te ontwikkelen. 

• Ook mogelijkheid tot verdere opleidingen. Dit is vrijblijvend voor de werknemers. Iedere werknemer 

heeft op zijn niveau ook andere doelstellingen. Verder zijn er ook verplichte opleidingen ivm 

veiligheid en hygiëne. Deze gelden ook voor het management zodat deze ook dezelfde begrippen 

gebruiken en begrijpen. Zo wordt een vorm van consistentie gecreëerd, ondanks de verschillende 

managementstijl van de verschillende kaderleden. Er is geen vaste limiet voor de opleidingen. Dit 

wordt bepaald op basis van de behoefte van de mensen en het management dat voldoende nut moet 

zien in de opleiding. 

• Ook zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden binnen Compass- group. Mensen met de juiste 

vaardigheden en voldoende ambitie kunnen zeker doorgroeien in hun huidige functie.  

• Beloning is ook belangrijk. Niet zozeer als element van tevredenheid, maar wel als element van 

ontevredenheid. Indien de beloning niet eerlijk en objectief verloopt, zal dit een reden zijn tot 

onvrede. Qua niveau worden meestal de barema’s van de sector gevolgd. Voor hogere functies wordt 

een aantrekkelijk pakket geleverd, naast basisbeloning, ook een bonus en extra legale voordelen. 

• Er is een basisbeloning maar ook een bonus. Deze bonus wordt uitgekeerd op basis van de prestaties, 

zowel de persoonlijke prestaties als deze van de vestiging als deze van de volledig business unit. Deze 

manier van beloning moet de werknemers motiveren tot betere prestaties.  
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5.3.2.4.  Toekomst 

 

Dit is een interessante opportuniteit voor de onderneming voor het beter bereiken van de 

ondernemingsdoelstellingen, maar is geen doelstelling op zich. Het blijft een soft functie. Zo zal een slecht 

HR- beleid niet leiden tot het einde van een onderneming, maar zal dit er wel mogelijk voor zorgen dat er 

mindere prestaties mogelijk zijn. Dit mag niet de kern van de onderneming worden, het blijft een 

ondersteunende functie die ervoor zorgt dat de andere afdelingen beter kunnen werken. Dus alle afdelingen 

zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

 

5.3.3. Keurmerken 

 

Compass- group doet mee aan de verkiezing van de ‘aantrekkelijkste werkgever’, een initiatief van Randstad. 

Hierin worden de 158 grootste bedrijven door randstad geselecteerd, en hierbij wordt de mening van de 

werknemers over hun werkgever bepaald. Dus hun tevredenheid. Het verschil met ‘beste werkgever’ is dat 

voor deze enquête de ondernemingen eerst worden geselecteerd door randstad zelf, en dat de onderneming 

dus niet zelf hun kandidatuur kunnen indienen. Ook zijn er bij ‘beste werkgever’ geen interne 

tevredenheidsenquêtes nodig, want ‘beste werkgever’ heeft een eigen enquête die ze laten invullen door de 

werknemers van de deelnemende bedrijven. Bij Randstad moeten de werkgevers wel een eigen interne 

tevredenheidsenquête hebben.  

De resultaten uit de Randstad enquête:  

• 88% van de werknemers zijn tevreden. Vroeger was dit slechts 76% ,dus een goede stijging; 

• De zwakkere punten binnen Compass- group zijn: de beloning en de consistentie van aanpak met de 

werknemers; 

• Globaal heerst er een zeer positieve indruk bij de werknemers over Compass- group; 

• De enquête laat ook een vergelijking toe met concurrenten (bv. Sodexso) en met de algemene markt 

(158 deelnemers); 

• Er is een opmerkelijke positieve evolutie merkbaar, de laatste twee jaar; 

 

Geen andere keurmerken, ook omdat men van het principe uitgaat, dat men stap voor stap wil groeien binnen 

het employer branding principe. Het heeft geen zin om al met die keurmerken te beginnen wanneer je 

onderneming nog niet op punt staat op het vlak van employer branding. Pas wanneer een aanvaardbaar niveau 

is bereikt is het nuttig hieraan mee te doen.  
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Ook wil men van de keurmerken geen doel op zich maken. Dit mag louter een hulpmiddel zijn in het vestigen 

van een goed werkgevers imago en het verkrijgen van gemotiveerde werknemers, niet het zo hoog mogelijk 

scoren in al die keurmerken. 

 

5.3.4. HR- marketing 

 

HR is een ondersteunende functie binnen de onderneming. Zij moeten helpen dat de 

ondernemingsdoelstellingen worden bereikt. Ze staan niet los van de andere afdelingen. Dit maakt ook een 

samenwerking met andere afdelingen, zoals marketing, noodzakelijk. Ook is employer branding in eerste 

instantie een zaak van het management. Zij moeten hiervoor voldoende aandacht uittrekken.   

 

HR- marketing is van belang omdat de resultaten die je met HR bereikt, moeten medegedeeld worden aan de 

omgeving. Zowel naar de klanten als naar de werknemers. ‘Make a fuss about it’. De resultaten worden ook 

binnen alle lagen van de onderneming medegedeeld. Binnen Compass- group heeft men het besef dat de 

werknemers van groot belang zijn, en dat HR weldegelijk zijn meerwaarde heeft voor de onderneming. Zo 

zien heel wat managers (80%) het personeel als één van de top prioriteiten binnen de onderneming.  

De externe communicatie gebeurt door marketing. Zij moeten ook zorgen dat de boodschap extern consistent 

naar buiten gebracht wordt. Dit terwijl de interne communicatie gedaan wordt door de HR- afdeling. Zo heeft 

men bij Compass- group een interne en een externe krant, deze worden samengesteld door respectievelijk HR 

en marketing. Er is dan wel overleg dat zowel in de externe als in de interne krant een zelfde beeld naar voor 

wordt gebracht. Naar de toekomst toe moeten beide afdelingen wel hun eigenheid behouden.  

 

Marketing is van belang voor HR, in die mate dat de resultaten die men behaalt of de activiteiten die men 

uitvoert via marketing worden medegedeeld, zowel intern als extern. Hierdoor ontstaat de nodige feedback en 

kan men het succes van de maatregelen evalueren en hierop het toekomstige gedrag afstemmen.  

 

5.3.5. Conclusie 

 

Binnen Compass- group is het corporate brand van groot belang. Hun visie: “great people, great service, great 

result”, is essentieel doorheen hun HR- beleid. Deze waarden probeert men in sterke mate over te brengen op 

de werknemers. Men wil de mensen het besef bijbrengen dat hun prestaties bepalend zijn voor het succes van 

de onderneming.  

Bij Compass- group valt ook op dat er veel belang gehecht wordt aan een degelijke communicatie naar de 

werknemers toe. Een interne krant moet hierbij helpen, om alle belangrijke evoluties binnen de onderneming 

kenbaar te maken naar de werknemers toe. Ook worden er speciale inspanningen gedaan om bij alle 

vestigingen een consistente aanpak te garanderen. 
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Compass- group doet niet mee aan de verkiezing van ‘beste werkgever’, maar heeft met de verkiezing van de 

‘aantrekkelijkste werkgever’ door Randstad, een waardig alternatief. De resultaten uit het onderzoek worden 

grondig bekeken en er wordt daadwerkelijk gelet op de zwakke punten. Deze zwakke punten probeert men 

dan zo vlug en goed mogelijk weg te werken.  

 

5.4. Case Microsoft 

 

Microsoft is gekend over heel de wereld. Het is een software gigant, en is marktleider op het vlak van 

computersoftware. Het interview werd afgenomen van Véronique Brasseur, HR- manager BeLux, en Frank 

De Graeve, Marketing Manager Belux. Dit interview vond plaats op 14 april 2005.  

 

5.4.1. Corporate Branding 

 

Microsoft probeert als bedrijf een aantal waarden naar voor te brengen. Dit gebeurt via advertenties en via 

acties die de doelgroep aanspreken. De kern van deze waarden is: “realizing potential”. Men gaat ervan uit dat 

Microsoft, met de technologie die ze aanbrengt, de mensen toelaat om hun capaciteiten ten volle te benutten. 

Microsoft beschikt wereldwijd over een zeer sterk merk, dat consistent aanwezig is over de gehele wereld. 

 

Ook innovatie is een waarde die hoog in het vaandel wordt gedragen bij Microsoft. Er wordt dan ook vaak 

een inspanning gedaan om deze innovatie zoveel mogelijk verder te stimuleren. Mede door awards en 

wedstrijden.  

 

5.4.2. Employer branding 

 

Naast een wereldwijd sterk corporate brand beschikt Microsoft ook over een sterk employer brand. Dit is 

mede dankzij de visie binnen Microsoft, waar de HR- afdeling als zeer belangrijk aanzien wordt, en niet zoals 

in zovele andere ondernemingen waar HR vooral als een kostenpost wordt gezien. Binnen Microsoft is men 

overtuigd van het nut van people management. Dit brengt dan met zich mee dat er dan ook altijd voldoende 

budget wordt vrijgemaakt voor deze afdeling. 

 

Bij de concrete invulling van het employer brand is er een duidelijke link met het coroporate brand. Zo wordt 

de visie van ‘realizing potential’ verder doorgetrokken. Er wordt dus geprobeerd om voor de werknemers een 

job te creëren waarin ze hun talenten ten volle tot hun recht kunnen laten komen. Deze campagne van 

‘realizing potential’ loopt reeds twee jaar, zodat de link met het corporate brand al zeker twee jaar aanwezig 

is.  
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Het employer brand wordt niet volgens een vaste structuur opgebouwd. Er is wel de link met het corporate 

brand, maar anders is er geen vaste structuur die wordt gevolgd. Er wordt dus wel voor gezorgd dat het 

positieve imago, mede bereikt door de awards van ‘beste werkgever’, voldoende op peil wordt gehouden, en 

men dus voldoende in de media komt als werkgever.  

 

5.4.2.1. Recruitment branding 

 

De rekrutering binnen Microsoft gebeurt in de eerste plaats door middel van referals. Dit is een techniek 

waarbij door mond-tot-mondreclame mensen worden gevonden voor een job. Wanneer de huidige 

werknemers van Microsoft iemand tegenkomen in hun activiteiten die volgens hen geschikt lijkt voor een 

openstaande vacature binnen Microsoft, dan wordt deze persoon aangesproken. Dit heeft als bijkomend 

voordeel dat deze mensen reeds gekend zijn bij meerdere mensen in het bedrijf, dit maakt de integratie van de 

nieuwe werknemers ook eenvoudiger. Daarnaast heeft men ook een goede website waar alle vacatures te 

vinden zijn.  

Verder zijn er ook veel vrijwillige sollicitatie. Het grote aantal vrijwillige sollicitaties is te verklaren door het 

goede imago als werkgever dat men heeft opgebouwd. Het keurmerk van ‘beste werkgever’ heeft hier zeker 

zijn aandeel in. 

 

Er zijn geen ondersteunende marketingcampagnes voor het employer brand, dit omdat er voldoende aandacht 

is voor het corporate brand en in deze reclame reeds een duidelijke verwijzing zit naar het employer brand.  

 

5.4.2.2.  Internal branding 

 

De aandacht voor het internal brand begint reeds bij de aanwerving. Er is een zeer uitgebreide 

selectieprocedure, waar er niet enkel gekeken wordt naar de vaardigheden en diploma’s waarover de 

sollicitanten beschikken, maar ook naar hun persoonlijkheid en de mate waarin hun waarden overeenstemmen 

met de waarden van Microsoft. Dit door middel van gesprekken met mensen van Microsoft. Er wordt gekeken 

naar de passie die de mensen aan de dag leggen voor hun job, want bij Microsoft is passie van groot belang.  

 

Dit internal brand wordt dan verder versterkt bij de eerste werkdag, die kan gezien worden als een soort 

introductiedag. Op deze introductiedag zien de nieuwe werknemers een filmpje van Steve Ballmer en Bill 

Gates die de nieuwe werknemers verwelkomen en hen de waarden van Microsoft al eens kort uit de doeken 

doen. Dit zelfde filmpje wordt getoond aan alle nieuwe werknemers over heel de wereld. Dit garandeert ook 

de consistentie van de ondernemingswaarden die naar voor worden gebracht. Deze waarden leven in het 

bedrijf en er wordt alles aan gedaan om ze levendig te houden. 
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Ook wordt er voldoende belang gehecht aan interne communicatie. Dit via een wekelijkse nieuwsbrief die 

elektronisch verstuurd wordt. Hierin worden de meest kenmerkende trends beschreven en worden belangrijke 

aankondigingen gedaan. Er is ook een intranet dat zeer intensief gebruikt wordt. Hierop wordt zeer veel 

gepost, zodat iedereen weet wat er leeft in de onderneming. Ook is er maandelijks een corporate newsletter. 

Er is dus een zeer goed contact tussen de verschillende afdelingen en de verschillende vestigingen. 

 

5.4.2.3.  Personeelsbehoud  

 

De BOB- award (best in belgium- award) wordt maandelijks uitgereikt. Deze prijs kan men winnen doordat 

men wordt voorgedragen door een collega. Deze collega moet dan zijn nominatie verklaren en staven. Er 

wordt dan gekeken in welke mate de prestaties ook gelinkt zijn aan de waarden van Microsoft. Uit de 

nominaties wordt dan die werknemer gekozen die gedurende die maand het best heeft gepresteerd en het best 

de waarden van Microsoft heeft verdedigd.  

 

De tevredenheid bij de werknemers van Microsoft is vooral een combinatie van een hele resem factoren die 

het gevolg zijn van een visie waarin het belang van de werknemers centraal staat: 

• De job op zich heeft een zeer interessante inhoud. Dit omdat Microsoft zeer innovatief is in haar 

producten, waardoor vele mensen hun creativiteit en innovativiteit volledig kwijt kunnen in hun job. 

• Verder worden er een aantal kleine zaken gedaan om op de werkvloer zelf de sfeer te verbeteren. Zo is er 

op elke verdieping een keukentje waar elke morgen gratis fruit en frisdrank te vinden is, en over de 

middag gratis soep. Dit zijn van die kleine zaken die wel grote impact kunnen hebben op de motivatie en 

tevredenheid van de werknemers. Bij Microsoft is men zich van dit belang bewust en zullen deze diensten 

niet de eerste zijn die zullen verdwijnen wanneer besparingen nodig zijn, waar dit in vele andere 

bedrijven wel de eerste plaatsen zijn waar er in de kosten wordt gesnoeid.  

• De mensen zijn gepassioneerd ten opzichte van hun werk.  

• Er heerst een aangename werksfeer en ook het feit dat de vooropgestelde resultaten behaald worden 

draagt mede bij tot deze positieve sfeer. Er is een informeel contact tussen de verschillende werknemers, 

zo wordt iedereen met de voornaam aangesproken. 

• Er is een zeer vlakke structuur. Deze structuur bestaat niet uit een traditionele piramidale opbouw, maar er 

worden V- teams opgesteld waarbinnen men moet werken aan een bepaald probleem, marktsegment of 

project. Binnen deze teams zijn alle werknemers evenwaardig.  

• Door de vlakke structuur is er ook voldoende verantwoordelijkheid die doorgegeven wordt aan de V- 

teams. Dit zorgt dat de mensen hun persoonlijke ontwikkeling verder kunnen uitbouwen binnen de 

onderneming.  
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• Ook worden mensen voldoende ondersteund in hun ontwikkeling binnen de onderneming. Binnen de 

onderneming krijgen de mensen voortdurend nieuwe uitdagingen. Dit zorgt voor een hoge graad van 

zelfverwezenlijking.  

• Er wordt voldoende feedback gegeven aan de werknemers, ze krijgen een development review. Dit 

gesprek evalueert hun activiteiten van het voorbije jaar, maar peilt ook naar hun ambitie binnen de 

onderneming. Hoe en waar ze zichzelf zien binnen een jaar. Dit gesprek wordt jaarlijks gevoerd, en dus 

ook jaarlijks aangepast. Ook wordt gekeken hoe die ambities dan concreet kunnen worden ingevuld.  

• Ook zijn er doorgroeimogelijkheden binnen Microsoft, maar niet volgens een vast pad. De onderneming 

evolueert zodanig snel, dat de werknemers automatisch meegroeien met de onderneming. Zo verandert 

men binnen Microsoft gemiddeld om de twee jaar van job. Hierbij groeit men mee in zijn functie.   

• Training is ook sterk aanwezig binnen Microsoft, maar wordt wel verschillend ingevuld binnen de 

onderneming afhankelijk van de afdeling. Zo zal men bij sales een aantal verplichte trainingen moeten 

volgen waarvoor men dan ook een certificaat krijgt bij het slagen. Microsoft heeft zijn eigen ‘academy’. 

Ook bij people managers is er een vast traject van opleidingen die men moet volgen. Verder worden door 

Microsoft tal van opleidingen aangeboden of voorgesteld. Anderzijds kunnen werknemers zelf ook 

opleidingen voorstellen en wanneer ze voldoende gerelateerd zijn met de bedrijfsactiviteiten worden ze 

zeker toegestaan. De bijkomende trainingen worden aangemoedigd. Dit hangt samen men de algemene 

visie van “realizing potential”. Er is wel een beperking van de cursussen die men kan volgen, het werk 

mag niet in het gedrang komen.  

• Ook de directie toont voldoende appreciatie voor haar werknemers. Zo is er jaarlijks een groot evenement 

in Amerika, waar projecten van vestigingen van over heel de wereld worden beoordeeld. De beste 

projecten worden dan beloond. De concurrentie tussen de verschillende vestigingen werkt ook 

motiverend, bij Microsoft speelt men daar goed op in, wat zeker niet in elke multinational het geval is.  

• Beloning is ook hier niet de kern om de mensen tevreden te houden. De mensen worden tevreden 

gehouden door het aanbieden van een heel verdienstelijk loon en het gebeurd ook op een objectieve 

manier, zo is het loon gedeeltelijk variabel. Dit deel is afhankelijk van de prestaties.  

 

Al deze zaken zorgen voor een zeer lage turnovergraad binnen de onderneming, deze bedraagt nog geen 2%. 

Dit is ook mede te wijten aan de sterke groei van de vestiging. Ook is er de mogelijkheid om internationaal 

door te groeien. Micosoft Belgium bestond in ‘94 uit 45 mensen, in 2004 zijn dit er al meer dan 200.  

 

Jaarlijks is er een poll (enquête) die de tevredenheid van de mensen moet meten. Hier wordt dan jaarlijks een 

actieplan aan gekoppeld, om aan de noden die leven bij de werknemers tegemoet te komen.  

Ook wordt er tweemaal per jaar gevraagd aan de werknemers wat ze vinden van hun manager, en wat er 

misschien zou moeten veranderen. 
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Toen werd meegedaan aan ‘beste werkgever’ werd nog een extra enquête gedaan. Op het initiatief van ‘beste 

werkgever’.  

 

5.4.2.4.  Toekomst 

 

Employer branding is zeer belangrijk en zal in de toekomst nog belangrijker worden. Dit zowel omdat het 

begrip zelf een stijgende trend kent, maar ook omdat men nog niet terug op de piek van de economische groei 

zit, en men dus nog bezig is aan het evolueren naar een nieuwe ‘war for talent’. Deze visie leeft bij HR, maar 

zeker ook bij het algemene management. Dus ook in de toekomst zullen voldoende budgetten worden 

vrijgemaakt. 

 

5.4.3. Keurmerken 

 

Aan de verkiezing van ‘beste werkgever’ werd vanaf het eerste jaar deelgenomen (2003), en twee jaar op rij 

ging Microsoft met de eerste plaats lopen. Nu in het derde jaar heeft men beslist om niet meer mee te doen. 

Dit omdat men na twee jaar op de eerste plaats enkel nog minder goed kan scoren, met een omgekeerd effect 

als gevolg. Ook zijn er enkele interne HR- projecten die nu de prioriteiten krijgen, want de verkiezing van 

‘beste werkgever’ vergt ook de nodige tijd en inspanningen van de onderneming en de HR- afdeling in het 

bijzonder.  

De voordelen die men uit de verkiezing van ‘beste werkgever’ haalt, is dat men naar de huidige werknemers 

toe een positief beeld kan geven. Ze worden bevestigd in hun beeld dat ze van de onderneming hebben. Ook 

zien ze het als een beloning voor hun activiteiten. Maar een belangrijkste voordel van ‘beste werkgever’ is dat 

men zo de nodige bekendheid verwerft als werkgever. Dus dit zorgt voor een doeltreffende communicatie 

naar de potentiële werknemers. De fel beheerde ‘latente werkzoekende’ wordt zo bereikt. Dit moet dan leiden 

tot meer spontane sollicitaties en een stijging van de algemene bekendheid van Microsoft als werkgever, want 

Microsoft is zeer gekend door zijn producten, maar niet als werkgever. Dankzij ‘beste werkgever’ hebben 

mensen Microsoft ook steeds meer beginnen zien als mogelijke werkgever.  

Er werd deelgenomen aan de verkiezing van ‘beste werkgever’ omdat dit in België het meest evidente 

keurmerk is om aan deel te nemen. Nu de deelname aan de verkiezing van ‘beste werkgever’ is stopgezet, 

kijkt men ook niet uit naar een nieuw keurmerk. Deze keurmerken vergen veel tijd en geld, en deze energie 

wordt nu gestopt in andere initiatieven. Bij Microsoft wil men geen keurmerk hebben, omwille van het 

keurmerk. Na de eerste twee succesvolle jaren, is het nut van het keurmerk nu wat minder, daarom werd 

besloten om de deelname aan welk keurmerk dan ook achterwege gelaten.  
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5.4.4. HR- marketing 

 

HR- marketing is geen begrip waar men actief mee bezig is in de onderneming. Wel wordt het belang erkend 

van het voldoende communiceren van de activiteiten die in HR worden gedaan naar de rest van de 

onderneming. Men zou dus enkele marketingprincipes kunnen toepassen binnen het HR- beleid. Zo zou men 

het personeelsbeleid kunnen segmenteren naar specifieke doelgroepen van soorten werknemers, waarbij dan 

een aparte interne communicatie gevoerd wordt naar werknemers, afhankelijk van hun afdeling, anciënniteit, 

… Dit is ook nog niet aanwezig bij Microsoft, ook omdat men niet overtuigd dat dit voldoende rendabel is. 

Deze ideeën klinken goed in de literatuur, maar zijn niet evident om ze op een rendabele manier te integreren 

in de onderneming. Men stelt zich vragen bij de nood aan dit principe.  

 

De samenwerking tussen HR en marketing verloopt wel zeer vlot, en deze samenwerking is noodzakelijk. 

Men kan deze twee afdelingen niet meer los van elkaar bekijken. Deze samenwerking zal steeds intenser en 

verder doorgedreven worden naar de toekomst toe. Waarbij de focus van marketing vooral extern is en bij HR 

is de focus vooral intern.  

 

5.4.5. Conclusie 

 

Bij Microsoft beschikt men over een heel sterk corporate brand. Dit corporate brand wordt weergegeven door 

de slagzin: “Realizing potential”. Deze slagzin is perfect door te trekken naar het employer brand. Dit zorgt 

ook dat op het vlak van marketing geen extra marketingbudget moet worden uitgetrokken voor de 

ontwikkeling van het employer brand.  

 

De visie van ‘realizing potential’ zorgt samen met de sterke bedrijfscultuur voor een zeer sterk internal brand. 

Vanaf de rekrutering wordt ook reeds gekeken of de sollicitanten in voldoende mate de waarden van 

Microsoft in zich dragen.  

 

De hoge tevredenheid van de werknemers is niet alleen te wijten aan hun sterke link met de 

ondernemingswaarden. Er is ook een hele waslijst van inspanningen van de werkgever om de tevredenheid 

van de werknemer te verbeteren.  

 

Uit een tevredenheidsenquête afgenomen bij de werknemers van Microsoft in  het Verenigd Koninkrijk 

kwamen volgende resultaten naar voor (www.employerbrand.com, 2004). 

To give some indication of the success of their approach to people management Microsoft UK’s latest 

employee opinion survey (93% response rate) posted the following results: 

• 93% of staff feel proud to work for Microsoft and say “it makes a positive difference to the world we live 

in”. 
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• 92% are excited about where Microsoft is going, and would miss it if they left. 

• 90% praised Microsoft’s positive and faith-inspiring leadership, together with a high regard for its 

customers. 

• 89% say they love working for Microsoft. 

 

5.5. Case Guidant 

 

Guidant kan worden gezien als een autoriteit in de cardiovasculaire industrie. Ze zijn wereldmarktleider wat 

betreft het ontwerpen en ontwikkelen van medische producten voor hart- en vaatziekten. Guidant werd in 

1994 opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot een onderneming met een omzet van 3,6 miljard dollar en meer 

dan 12.000 werknemers. Het hoofdkantoor bevindt zich in Indianapolis en er zijn belangrijke vestigingen in 

Californië, Minnesota, Texas, Washington, Brussel, Puerto Rico en Ierland. Het interview werd afgenomen 

op 21 april 2005. De HR- manager, Frederick Nolf, werd geïnterviewd.  

 

5.5.1. Corporate branding 

 

Guidant heeft geen al te sterk corporate brand opgebouwd. Dit is een bewuste keuze, omdat ze een B2B- 

bedrijf zijn en ze geen grote algemene bekendheid nodig hebben. Wel is er voor gezorgd dat bij de mensen 

waar ze wel gekend zijn, dus binnen de sector, ze wel een uitstekende reputatie hebben. Men ziet Guidant als 

een zeer kwalitatieve onderneming. De producten van Guidant worden gezien als de beste op de markt. Dit is 

ook het imago dat ze willen hoog houden ten opzichte van de mensen binnen de sector. Ze willen gezien 

worden als een leverancier van producten met een zeer hoge kwaliteit, en als leverancier van een goede 

service naar de klanten toe.  

 

5.5.2. Employer branding 

 

Binnen het employer brand wordt de dimensie van kwaliteit verder uitgewerkt. Men wil gezien worden als 

een kwalitatieve werkgever. Een plaats waar het zeer leuk is om te werken, en waar mensen zich voldoende 

kunnen ontwikkelen. Het employer brand is ook stelselmatig ontstaan binnen Guidant. Ze hadden geen 

probleem op het gebied van werknemerstevredenheid, maar ze wilden deze toch verbeteren. Dit mede omdat 

doorheen de jaren het besef over het belang van gemotiveerde werknemers is gegroeid, waardoor er ook meer 

nadrukkelijke aandacht ontstaan is naar de werknemers toe.  

Guidant werd altijd al gezien als een goede werkgever, maar hun employer brand had gewoon niet de nodige 

bekendheid. Mensen weten niet dat Guidant zo’n goede werkgever is, dus op dit vlak wenste men nog wat 

extra inspanningen te doen. De lage bekendheid van het corporate brand door hun activiteit in een B2B- 

omgeving, heeft dus ook zijn nadelen.  
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Het succes van het employer brand is ook te danken aan de aandacht die het management heeft voor de HR- 

afdeling. Binnen Guidant wordt door het management voldoende tijd en geld geïnvesteerd in de HR- afdeling. 

Dit ook omdat men binnen het management de overtuiging heeft dat HR noodzakelijk is voor de lange termijn 

productiviteit van de onderneming. Bij management vergaderingen gaat er steevast een groot deel van de 

aandacht uit naar HR.  

 

5.5.2.1. Recruitment branding 

 

De rekrutering bij Guidant verloopt vooral via agentschappen en headhunters. Voor specifieke functies wordt 

ook vaak beroep gedaan op het netwerk van de werknemers. Mensen waarmee ze in contact komen en die de 

juiste capaciteiten hebben kunnen dan voorgesteld worden om te solliciteren bij Guidant. Guidant plaatst geen 

advertenties in kranten voor rekrutering, omdat de netwerken zeer kwalitatieve kandidaten opleveren. Dankzij 

de verkiezing van de ‘beste werkgever’, heeft men ook wat meer bekendheid verworven, zodat het aantal 

spontane sollicitaties sterk is gestegen. Deze bekendheid wil men nu verder versterken, door het opzetten van 

een marketing campagne. Zo werd een reclamecampagne gevoerd in de Financial Times, en ook in vele 

business schools werd deze boodschap rondgedeeld. Bij het vrijkomen van vacatures, wordt dit ook eerst 

altijd bekend gemaakt binnen de onderneming. Wanneer iemand deze vacature wil invullen, dan mag hij altijd 

hiervoor solliciteren. Is deze kandidaat geschikt, dan wordt niet meer extern gekeken. Wat echter wel niet wil 

zeggen dat interne sollicitanten sowieso de job krijgen. Ze moeten capabel zijn.  

 

5.5.2.2. Internal branding 

 

Vanaf de rekrutering wordt direct gekeken of de mensen de Guidant waarden in zich dragen. Wanneer een 

kandidaat de juiste technische vaardigheden heeft, maar de waarden van Guidant niet deelt, dan zal deze 

geweigerd worden. Zo wordt er veel belang gehecht aan de manier waarop mensen kunnen samenwerken en 

contacten kunnen leggen, en hoe ondernemend men is. Een werknemer moet zelf voldoende initiatief durven 

nemen. Deze ‘cultural fit’ is zeer belangrijk om zo het internal brand in stand te houden, want het zijn de 

werknemers die dit internal brand voor een groot deel aan de buitenwereld overbrengen.  

 

De interne waarden die het belangrijkste zijn binnen Guidant, zijn de waarden van kwaliteit en wat men als 

onderneming kan bijbrengen aan de levenskwaliteit van de mensen. De mensen van Guidant helpen elke dag 

het leven van honderdduizenden patiënten in de hele wereld te redden en te verbeteren. Dit besef wil men ook 

bij de werknemers overbrengen. Het is voor een werknemer zeer motiverend dat ze door hun activiteiten, het 

leven van andere mensen kunnen redden. Ook kunnen deze werknemers de lijn doortrekken, en zien dat 

Guidant zo bezorgt is om haar klanten en dus ook zoveel waarde zal hechten aan de tevredenheid van haar 

werknemers.  

 



 104

Binnen Guidant worden veel inspanningen gedaan om deze waarden aan alle werknemers kenbaar te maken. 

Er zijn werkgroepen opgericht waar alle werknemers aan deelnemen en waar de waarden van Guidant naar 

voor worden gebracht. Ook wordt aan de werknemers gevraagd, hoe men deze waarden nog beter kan 

overbrengen op alle werknemers. Alle werknemers worden dus actief betrokken bij het internal brand, en hoe 

het moet worden gecommuniceerd. Dit op zich al zorgt dat de interne waarden leven bij de werknemers.  

Om het internal brand te onderhouden is er ook een ‘culture award’, waar collega’s elkaar kunnen nomineren. Deze 

nominaties moet men staven, door te verklaren welke waarden die collega goed heeft naar voor gebracht. Vorig jaar 

heeft men ook een map opgesteld met hierin meer uitleg over de waarden van Guidant, en ook werd er een rugzak 

gegeven. Deze rugzak, met het logo van Guidant en ‘beste werkgever’ erop, versterkt het gevoel over de 

ondernemingswaarden bij de werknemers. wanneer de werknemers met deze rugzak rondlopen, dan tonen ze hoe trots ze 

zijn over hun onderneming en de ondernemingswaarden. Verder moet een intranet zorgen voor voldoende interne 

communicatie binnen een vestiging en tussen de verschillende vestigingen. Ook wordt op verschillende manieren binnen 

de onderneming gecommuniceerd, dat men is verkozen tot ‘beste werkgever’. Een belangrijke slogan bij deze 

communicatie is: “together we make it happen”. Zodat duidelijk wordt dat de award het gevolg is van het hecht 

samenwerken binnen de hele onderneming, en dat het niet enkel de verdienste is van de HR- afdeling.  

 

5.5.2.3. Personeelsbehoud 

 

Guidant kan binnen de sector zeer goede resultaten voorleggen. Hierdoor kan ze haar werknemers de nodige 

werkzekerheid garanderen. Verder gaat men er bij Guidant van uit dat goede resultaten en goede werknemers, 

andere goede werknemers aantrekken. Wanneer Guidant staat aangeschreven als de beste binnen zijn sector, 

dan zullen gemotiveerde mensen willen deel uitmaken van dit geheel. Ze zullen een grotere uitdaging zien om 

bij deze onderneming te komen werken. De beste willen met de beste werken.  

 

De mening van de werknemers wordt ook om de twee jaar gemeten, dit gebeurt niet door middel van een 

klassieke tevredenheidsenquête, maar door intern onderzoek naar ‘vital signs’. Dit is een ‘engagement’- 

onderzoek. Binnen Guidant wil men dat de werknemers ‘engaged’ zijn, en niet gewoon tevreden. Dit is de 

mate waarin de werknemers ‘brand ambassadors’ zijn. De mate waarin ze trots zijn op hun werkgever, en dit 

aan de buitenwereld ook laten merken, maar ook de mate waarin ze bereid zijn om extra inspanningen te 

leveren voor de werkgever. Verder worden ook exit- interviews gedaan om zo mogelijke gebreken in het 

beleid op te sporen. Kenmerkend is wel dat bij een intern onderzoek, de werknemers zeer kritisch zijn, en alle 

negatieve punten opnoemen. Dit om nog mogelijke verbeteringen naar voor te brengen. Indien er echter een 

extern onderzoek wordt gedaan, dan zijn ze zeer positief over hun werkgever, omdat ze daadwerkelijk ook 

echt gelukkig zijn als werknemer.  

 

Binnen Guidant heeft men ook een zeer lage turnovergraad. Deze is lange tijd 0% geweest, nu ligt deze rond 

de 5%, maar dit is meer te wijten aan andere zaken, zoals ontwikkelingen binnen de sector, dan aan een 



 105

dalende tevredenheid bij de werknemers. Er worden veel concrete initiatieven uitgewerkt binnen Guidant om 

het personeelsbehoud te maximaliseren. 

• Er is een ‘event- committee’ opgesteld die zorgen voor de organisatie van evenementen. Zo is er 

iedere eerste vrijdag van de maand de mogelijkheid om met de collega’s wat te gaan drinken. Ook 

zijn er jaarlijks speciale evenementen: sinterklaasfeest, Kerstmis drink, bij het begin van het jaar 

is er een ‘kick- off’- evenement ook is er jaarlijks een tuinfeest waarbij het gehele gezin is 

uitgenodigd. Dit wordt allemaal georganiseerd door het ‘event- committee’. Dit wordt dus niet 

door het bestuur gedaan.  

• Binnen Guidant is er een structuur van job- rotation, waardoor men vaak een andere jobinvulling 

heeft en men dus een ruime persoonlijke ontwikkeling krijgt. Dit brengt ook met zich mee dat er 

voldoende mogelijkheid is tot doorgroeien. Dit geldt wel niet voor alle werknemers, want de 

mogelijkheid tot doorgroeien is niet gebaseerd op basis van tijd en geduld, maar op basis van 

prestaties. Deze persoonlijke ontwikkeling wordt ook gestimuleerd door de hoge graad van 

expertise die geëist wordt van de werknemers.  

• Er is ook voldoende ruimte voor empowerment. Zo wordt voldoende ruimte gelaten aan de 

werknemers om initiatief te nemen. Zo zullen voorstellen van alle werknemers bekeken worden, 

en alle nuttige projecten worden uitgevoerd. De werknemer zelf kan hierbij dan helpen bij de 

uitwerking van het project. Dit kunnen projecten zijn om de producten te verbeteren, maar ook 

projecten om de groepssfeer te verbeteren.  

• Alle werknemers beschikken over een trainingsplan. Dit is een plan dat ze opstellen in functie van 

hun persoonlijke ambities. Binnen Guidant is er ook een trainingsboek, waarin alle opleidingen 

die door Guidant zelf worden georganiseerd vermeld staan. Afhankelijk van hun trainingsplan 

kunnen de werknemers dan de nuttige opleidingen volgen die hen kunnen helpen bij het 

verwezenlijken van hun ambities.  

• Verder wordt erop toegezien dat bij het afdanken van werknemers, dit steeds op een zeer correcte 

manier verloopt.  

• Er is ook gezorgd voor een goede werkomgeving. Er is hier voldoende in geïnvesteerd omdat 

mensen toch betere prestaties kunnen leveren in een omgeving waar ze zich goed voelen. 

Wanneer de omstandigheden niet zo comfortabel zijn, zal dit de motivatie zeker niet ten goede 

komen. Dit wordt ook gezien als een teken van het management, dat ze voldoende wensen te 

investeren in hun werknemers.  

 

5.5.2.4. Toekomst  

 

Binnen Guidant is men er ook van overtuigd dat HR in het algemeen en employer branding in het bijzonder in 

de toekomst steeds in belang zullen toenemen. Omdat men steeds meer ziet dat de werknemers zelf kiezen 
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voor wie ze gaan werken. Dus wil men de beste werknemers aanwerven, dan moet men als beste werkgever 

naar voor komen. Dit stijgende belang geldt voor deze begrippen in het algemeen, maar ook specifiek binnen 

Guidant.  

 

5.5.3. Keurmerken 

 

Guidant heeft reeds zeer lang een keurmerk voor employer branding in de VS, waar ze meededen aan de 

‘Fortune 100 best companies to work for’. Er waren toen nog geen keurmerken in België, maar toen ‘beste 

werkgever’ op de markt kwam wilden zij direct hieraan deelnemen. Het eerste jaar is dit mislukt wegens een 

misverstand met de organisatie van ‘beste werkgever’, maar nu doet Guidant reeds twee jaar mee aan de 

verkiezing. Er werd ook bewust voor ‘beste werkgever’ gekozen, omdat dit keurmerk het dichtst aansluit met 

het keurmerk dat gebruikt wordt in de VS. Zo kon toch enige interne consistentie worden behouden tussen de 

verschillende vestigingen. Ook werd gekozen voor ‘beste werkgever’ omwille van hun werkwijze. Door de 

directe meting van de tevredenheid van de werknemers, zal echt de beste werkgever naar voor komen. Terwijl 

bij andere peilingen vaak aan neutrale mensen gevraagd wordt, voor wie ze graag zouden willen werken. 

Hierbij scoren dan vooral de ondernemingen met een goed en bekend imago zeer goed, terwijl dit niet 

noodzakelijk de beste werkgevers zijn. Binnen de verkiezing van ‘beste werkgever’ heeft Guidant, vorig jaar 

een vijfde plaats gehaald, en dit jaar zijn ze opgeschoven naar een vierde plaats. In 2005 hebben ze ook een 

speciale award gekregen voor ‘gender equality’. Er is dus zeker geen sprake van discriminatie binnen 

Guidant.  

 

Het keurmerk wordt ook steeds gebruikt om te benchmarken met de omgeving, maar het belangrijkste 

voordeel van het keurmerk is echter de erkenning. Het is een soort bewijs dat men kan voorleggen aan de 

werknemers, dat het employer brand meer is dan gewoon wat mooie woorden. Ze hebben een officieel 

‘quality label’ als werkgever. Aangezien men een vierde plaats inneemt in België, kan men dit duidelijk naar 

voor brengen dat men één van de beste plaatsen in België is waar men kan werken. Dit heeft een zeer positief 

beeld naar potentiële nieuwe werknemers. Voor Guidant is dit zeer belangrijk, want ze hebben anders weinig 

bekendheid bij het grote publiek, dus veel mensen weten niet dat Guidant zo’n goede werkgever is. De 

verkiezing van ‘beste werkgever’ is dus vooral belangrijk om wat meer bekendheid te krijgen als werkgever. 

Zodat de beste potentiële werknemers weten wie Guidant is en misschien voor hen zouden solliciteren, waar 

dit vroeger niet het geval was. Dus op het vlak van rekrutering heeft het keurmerk zeker ook zijn invloed. Een 

ander belangrijk voordeel voor de huidige werknemers is dat Guidant toch wat meer media- aandacht krijgt 

door deze verkiezing, waardoor de trots van de werknemers voor hun werkgever nog versterkt wordt. 

Wanneer niemand weet hoe goed hun werkgever is, of wanneer niemand de onderneming kent ontstaat er 

frustratie bij de werknemers. Men is fier op zijn werkgever, en het is leuk wanneer andere mensen van dit 

goede imago op de hoogte zijn. Het keurmerk heeft ook een positief effect op de klanten. Vele klanten zien 

het als een extra indicatie voor de kwaliteit van Guidant. Wanneer ze goede werkgever zijn, zullen ze ook 
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over goede werknemers beschikken waardoor ze een goede service kunnen bieden en zeer kwalitatieve 

producten kunnen ontwikkelen.  

 

5.5.4. HR- marketing 

 

Binnen Guidant zijn de marketinginvloeden vooral intern te merken. Men wil communiceren aan de 

werknemers welke inspanningen gedaan worden om hun werkomgeving te verbeteren. Ook ten opzichte van 

de markt wil men dit positieve beeld naar buiten brengen. In de eerste plaats gebeurd dit nu door het ‘beste 

werkgever’ keurmerk. Ten slotte is er ook een duidelijke communicatie nodig naar andere stakeholders, 

bijvoorbeeld investeerders. Zodat deze stakeholders verder overtuigd geraken van de kwaliteiten die Guidant 

te bieden heeft.  

 

Verder zijn de marketingprincipes ook duidelijk te zien in de externe communicatie. Zo is er de advertentie 

binnen de Financial Times, waar niet alleen reclame wordt gemaakt voor Guidant, maar er ook expliciete 

vermelding is van het keurmerk dat Guidant heeft als werkgever.  

 

De HR- afdeling op zich wordt ook steeds professioneler. En wordt steeds verder geïntegreerd in de kern van 

de onderneming. Doordat er niet echt een grote marketingactiviteit is binnen Guidant, kan er wel niet echt 

gesproken worden van een intense samenwerking tussen marketing en HR.  

 

5.5.5. Conclusie 

 

Guidant is een B2B- onderneming en is dus minder gekend bij het grote publiek. Dit zorgt er ook voor dat ze 

minder gekend zijn als werkgever bij het grote publiek. Voor hen is het vooral van belang om deze 

bekendheid te laten stijgen. Dit wordt in de eerste plaats bekomen via het keurmerk van ‘beste werkgever’. 

Dit keurmerk zorgt ook nog voor een ander voordeel. Aangezien het een soort quality label is voor de 

prestaties van Guidant als werkgever, wordt een duidelijk bewijs geleverd dat men daadwerkelijk veel 

inspanningen doet om het voor de werknemers zo aangenaam mogelijk te maken. Dit is ook de reden waarom 

men binnen Guidant veel waarde hecht aan het keurmerk van ‘beste werkgever’. Verder probeert men ook 

ieder jaar nieuwe initiatieven te ontwikkelen om opnieuw verkozen te worden als ‘beste werkgever’ en om 

nog een plaatsje hoger  te geraken in de rangschikking.  

 

Binnen Guidant worden ook veel inspanningen gedaan op het vlak van sfeer op het werk. Er worden talloze 

activiteiten gedaan om de sfeer onder collega’s te optimaliseren. De oprichting van het ‘event- committee’ is 

hier het beste voorbeeld van. Wanneer werknemers een idee hebben om een nieuw initiatief te lanceren, 

mogen ze zelf meewerken aan de concrete uitwerking van dit project. Dit heeft ook een positief effect op hun 

gevoel van zelfverwezenlijking binnen de onderneming.  
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5.6. Algemene Conclusies 

 

5.6.1. Algemene opvattingen rond employer branding 

 

Uit de literatuur wordt al vlug duidelijk dat employer branding en HR- marketing nog een relatief nieuwe 

materie is, die bijlange nog niet bij alle ondernemingen geïntegreerd is. Vele ondernemingen beseffen nog 

niet het belang van gemotiveerde werknemers. Dit merkt men aan het nog maar recent opkomende succes van 

de employer branding keurmerken, maar ook aan de weinige literatuur die te vinden is over de onderwerpen. 

Zo komt de gevonden informatie hoofdzakelijk van het internet. Bij de gevonden literatuur gaat het overgrote 

deel over employer branding. Informatie over HR- marketing is nog veel moeilijker te vinden. Bij de 

interviews tijdens het onderzoek, bleek HR- marketing ook vaak een term te zijn die nog niet zo bekend was 

of waar toch minder belang aan werd gehecht.  

 

Verder werd ook duidelijk dat employer branding moet worden opgevat als een geheel en dat alle onderdelen 

van employer branding even sterk ontwikkeld moeten worden. Zo helpt het niet om sterke inspanningen te 

doen op het vlak van rekrutering, zodat men de beste sollicitanten kan overtuigen om voor de onderneming te 

komen werken, om dan daarna deze mensen terug te zien vertrekken omdat er geen inspanningen gedaan 

worden op het vlak van personeelsbehoud. Ook zal het moeilijk zijn om een succesvolle rekrutering op te 

bouwen wanneer de rest niet volgt. De verschillende delen versterken elkaar. Zo zullen mensen bij een 

onderneming willen gaan werken, omdat de huidige werknemers tevreden zijn, en zullen tevreden 

werknemers automatisch meer de ondernemingswaarden verdedigen, vergeleken met ontevreden werknemers.  

 

De consistentie van het employer brand is ook een punt dat grote aandacht krijgt, zowel in de literatuur als in 

het onderzoek. Er moet een consistente inspanning gedaan worden, en niet zomaar enkele losse initiatieven 

die de tevredenheid van de werknemers moet doen stijgen. Er moet een consistente aandacht zijn zodat een 

betrouwbaar imago kan worden opgebouwd van goede werkgever. Dit zorgt ervoor dat zaken zoals erkenning 

van het management, goede werkomstandigheden, doorgroeimogelijkheden, en zoveel meer, een zeer grote 

bijdrage leveren aan de tevredenheid van de werknemers. Dit omdat ze continu aanwezig zijn binnen de 

onderneming. Anderzijds wanneer er bijvoorbeeld één maal per jaar een attentie is voor de werknemers, maar 

er voor de rest niets gedaan wordt om de tevredenheid van de werknemers te verbeteren, dan zal dit geen 

grote impact hebben op de werknemers. Dit verklaart ook mede waarom de beloning niet één van de cruciale 

punten is bij de tevredenheid van de werknemers. 

Verder is het van belang dat er ook consistentie is in de communicatie van de onderneming. Het beeld dat de 

onderneming naar buiten uit naar voor brengt moet kloppen met het beeld dat de werknemers intern te zien 

krijgen. Is dit niet zo dan verliest het employer brand al zijn geloofwaardigheid.  
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5.6.2. Recruitment branding 

 

Het rekruteren in de onderneming moet pro- actief benaderd worden. Door de juiste kandidaten aan te werven 

kan men als onderneming heel wat kosten besparen. Dit zien we in realiteit ook zeer duidelijk. Er worden 

strenge selectienormen gehanteerd om zo een lage turnovergraad te kunnen bereiken. Hierbij is het dus van 

belang dat er waarde wordt gehecht aan de kwaliteiten van de sollicitanten en aan de mate waarin ze de 

ondernemingswaarden in zich dragen.  

 

Als onderneming is het ook belangrijk om vanaf het eerste contact met een potentiële werknemer een goed en 

eerlijk beeld van de onderneming naar voor te brengen. Vooral die eerlijkheid is van cruciaal belang voor de 

tevredenheid van de werknemer. Stelt men de onderneming overdreven goed voor, dan zal men de sollicitant 

wel kunnen overtuigen om voor de onderneming te komen werken. Wanneer dan de realiteit heel wat minder 

rooskleurig blijkt te zijn, dan zal deze werknemer ontgoocheld zijn en hoogstwaarschijnlijk de onderneming 

verlaten.  

 

De manier van rekruteren verloop ook heel anders dan vroeger. Zo is bij veel bedrijven reeds afgestapt van de 

klassieke advertentie, en is men overgeschakeld op een marketingcampagne die een consistent positief beeld 

moet naar buiten brengen over het imago van de onderneming als werkgever. Op deze manier slaagt men er 

ook in om de latente werkzoeker te bereiken.  

 

5.6.3. Internal branding 

 

Bij het onderzoek van employer branding kwam ook het belang van internal branding sterk naar voor. Het 

draait er dus niet enkel om, om de werknemers tevreden te houden maar ook om hun waarden te laten overeen 

te stemmen met die van de onderneming. Opnieuw kan men de tevredenheid van de werknemers en de 

verwezenlijking van het internal brand niet los van elkaar bekijken. Beide zullen elkaar versterken.  

Wanneer de onderneming erin slaagt om de ondernemingswaarden af te stemmen op de waarden van de 

werknemers, dan zal dit de motivatie van de werknemers ten goede komen. Deze werknemers kunnen hun 

persoonlijke behoeften verder ontwikkelen door hun activiteiten voor de onderneming. Dit zorgt er dus voor 

dat hun job bijdraagt tot hun persoonlijke ontwikkeling, wat de motivatie doet stijgen.  
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5.6.4. Personeelsbehoud  

 

Bij employer branding blijkt het belangrijkste steeds, dat bij de werkgever het besef moet bestaan dat zijn 

werknemers belangrijk zijn, dat hij de nodige inspanningen doet om hun werksituatie te verbeteren en dat hij 

hen dit laat weten, zodat zij het gevoel krijgen dat ze van waarde zijn voor de onderneming. Het is heel 

belangrijk voor de werknemers om het gevoel te krijgen dat ze belangrijk zijn, en dat de onderneming zonder 

hen niet zo sterk zou zijn.  

 

De bovenste niveaus van de piramide van Maslow moet men kunnen invullen, noodzakelijke voorwaarde 

hiervoor is wel dat ook de onderste behoeften verwezenlijkt zijn. Anders hebben inspanningen voor de 

bovenste niveaus geen nut, maar het zijn de bovenste niveaus die ervoor zorgen dat je je als werkgever kan 

onderscheiden van een andere werkgever, en waarmee je een werknemer echt tevreden kan maken.  

 

In het onderzoek werd ook duidelijk dat geld inderdaad niet van essentieel belang is om de werknemers 

tevreden te houden. Een hoog loon alleen kan de werknemers niet tevreden houden. Mensen blijven bij een 

werkgever omwille van andere redenen, zoals zelfverwezenlijking, respect, trots, sociaal contact, uitdagingen, 

… 

 

5.6.5. Keurmerken 

 

De bedrijven die meedoen aan een keurmerk hechten groot belang aan het rapport dat zij hiervan ontvangen. 

De sterke en zwakke punten die uit dit rapport blijken, worden grondig herbekeken. Wanneer de onderneming 

op een bepaald punt slecht scoort zullen zo vlug mogelijk inspanningen gedaan worden om dit probleem weg 

te werken. 

 

Wat voor de ondernemingen echter nog het meest van belang is, is de externe aandacht die ze krijgen voor 

hun employer brand. Het is de ideale manier om aan de buitenwereld te tonen welk goed imago de 

onderneming heeft als werkgever. Dit is trouwens één van de beste manieren om de felbegeerde latente 

werkzoekenden te bereiken. Dankzij het keurmerk komt men in de media als werkgever. Ook kan men een 

bepaalde garantie geven aan de (potentiële) werknemers dat ze daadwerkelijk goede inspanningen doen om 

hun werknemers tevreden te houden. De werknemers weten nu dat het geen loze beloften zijn van hun 

werkgever.  
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5.6.6. HR- marketing 

 

Wanneer we dan kijken naar HR- marketing blijkt de invloed van marketing op de HR- afdeling het sterkst 

door te wegen op het vlak van rekrutering. Bij de manier van rekruteren is de grootste evolutie merkbaar. Zo 

wordt massaal afgestapt van de traditionele advertentie, maar worden veeleer inspanningen gedaan om een 

goed imago als werkgever op te bouwen. Het grote voordeel van het opbouwen van dit imago is dat dit een 

positieve invloed heeft zowel op de (potentiële) werknemers als op de klanten.  

Door het groeiende succes van employer branding - steeds meer bedrijven die actief bezig zijn met employer 

branding kunnen goede ondernemingsresultaten voorleggen - is er ook een groeiend engagement van het 

management. Het management is bereid om te investeren in de HR- afdeling, ook al is er geen korte termijn 

rendement. Hierdoor wordt de HR- afdeling de laatste jaren ook steeds meer aanzien als een volwaardige en 

gelijkwaardige afdeling binnen de onderneming. Ze wordt niet meer gezien als een kost voor de onderneming, 

ze is ook in staat om waarde toe te voegen.  

Bij alle vijf de bedrijven die werden onderzocht zien we het besef dat de aandacht voor de werknemers in de 

toekomst steeds belangrijker zal worden. De werknemers die in de toekomst hun werknemers blijven 

verwaarlozen zullen hier steeds meer de gevolgen van dragen. Een goed employer brand wordt in de toekomst 

onmisbaar om een onderneming winstgevend te houden.  

Anderzijds wordt het employer brand nooit als een doel op zich gezien. Het is een hulpmiddel bij het 

verbeteren van de ondernemingsprestaties. Wanneer het employer brand zodanig ontwikkeld is dat een extra 

inspanning geen bijdrage meer kan leveren aan de bedrijfsprestaties, dan zal hier ook niet verder meer in 

geïnvesteerd worden.  
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Algemeen Besluit 
 

Kennis wordt steeds belangrijker in onze huidige economie. Deze kennis wordt binnen een onderneming 

teruggevonden onder de vorm van personeel. Het wordt dus binnen de onderneming ook steeds belangrijker 

om die werknemers te behouden en nieuwe werknemers aan te trekken die over die kennis beschikken, en dus 

een meerwaarde kunnen bieden aan de onderneming. Dit wordt ook bevestigd door Harris & Brannick: “In 

our view, people are the real competitive advantage of any company. Having good people decreases turnover, 

improves individual performance, attracts a flow of new applicants, and fosters growth in organizational 

profit. We also believe that attracting and retaining the right people is the only way for organizations to 

succeed in the future (Harris & Brannick, 1999, blz. xiv)”. 

Het aantrekken en behouden van deze waardevolle werknemers is in de eerste plaats de taak van de HR- 

afdeling binnen een onderneming, maar ook het management moet hier voldoende waarde aan hechten. Het 

management moet geloven in de nuttigheid van de HR- afdeling en hen voldoende budget geven. Bij steeds 

meer bedrijven is dit besef aan het doordringen en wordt er dan ook alles aan gedaan om de HR- afdeling zo 

goed mogelijk te laten functioneren. Uit deze visie zijn dan ook de concepten employer branding en HR- 

marketing ontstaan.  

Employer branding kan het best gedefinieerd worden als: “Employer branding means creating and 

maintaining an identity for the business as an employer. Unlike corporate branding, it takes account of the 

relationship between values, systems, policies and behaviours. But it is not just being nice for the sake of it. 

Employer branding is a way of making sure a company can attract the right staff, and so remain competitive 

(Hatfield, 1999, blz. 50)”.  

Dit is het imago dat een onderneming opbouwt als werkgever om zo bij de huidige weknemers en bij 

potentiële werknemers beter naar voor te komen. Je wil bewijzen aan de huidige werknemers dat het goed 

werken is voor de organisatie en dat ze geen reden hebben om te verlopen naar een andere werkgever. De 

potentiële nieuwe werknemers wil men overtuigen, zodat ze voor jouw onderneming kiezen en niet voor een 

andere onderneming.  
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Wil men dit op een overtuigende manier verwezenlijken, dan moet dit employer brand in belangrijke mate 

overeenstemmen met het externe corporate brand. Het beeld dat men naar buiten afstraalt naar de 

consumenten, heeft ook een invloed op de manier hoe men als werkgever wordt bekeken. Veel van de 

potentiële werknemers zijn misschien ook klant en wanneer deze twee imago’s niet op elkaar zijn afgesteld 

dan zal zeker één van de twee in vraag worden gesteld. De geloofwaardigheid van het employer brand is ook 

afhankelijk van de mate waarin men consistentie kan bewaren tussen het interne en het externe beeld van de 

onderneming dat men opbouwt. Zo moet men maken dat eens men iemand heeft aangeworven, deze 

werknemer ook bevestiging moet krijgen van het positieve ondernemingsbeeld dat hem werd beloofd. 

Employer branding is dus veel meer dan gewoon een leuk werkgeversimago opbouwen. Het opgebouwde 

imago moet ook worden nagekomen. Wanneer de gemaakte beloftes niet kunnen worden nagekomen, dan zal 

men een omgekeerd effect bereiken op de tevredenheid van de werknemers. Ook in de literatuur vinden we 

hier bevestiging van: “… employer brands are inextricably linked to what it’s actually like to work for a 

company (Buss, 2002, blz. 31)”. Ook is het van belang dat het positieve imago van werkgever consistent 

doorheen de tijd wordt gecommuniceerd. Slechts wanneer men op lange termijn kan garanderen dat men grote 

inspanningen doet voor de werknemers, zal dit geloofwaardig overkomen.  

Wanneer de onderneming heeft beslist om een goed imago als werkgever te ontwikkelen, dan is het nog de 

vraag wat de werknemers als ‘goed’ zien? Het is niet altijd even evident om na te gaan wat de werknemers 

echt willen, en welke inspanningen echt een effect hebben op de tevredenheid van de werknemers. Zo zal de 

beloning vaak niet tot de belangrijkste redenen behoren waarom men voor een onderneming kiest of net niet 

kiest. Op de site van ‘Great Place to Work’ (greatplacetowork.nl, 2004) wordt vlug duidelijk wat de 

werknemers wel belangrijk vinden bij het zoeken naar een job. In de eerste plaats moet men als werknemer 

het nodige vertrouwen kunnen hebben in de werkgever. Dit vertrouwen is afhankelijk van de 

geloofwaardigheid van de werkgever, het respect dat hij toont ten opzichte van de werknemers en van zijn 

eerlijkheid.  

Ten tweede wil men als werknemer trots kunnen zijn op zijn job. Dit kan de werkgever verwezenlijken door 

het juiste beeld naar de buitenwereld te sturen. Een goed ondernemingsimago straalt ook af op de 

werknemers.  

Een laatste belangrijke eis om een goede tevredenheid te verkrijgen bij de werknemers is dat ze echt plezier 

beleven aan hun job en dat ze genieten van het samenwerken met hun collega’s.  

Voor ondernemingen zal het er dus op aankomen om ervoor te zorgen dat ze waarden uit de hogere niveaus 

van de piramide van Maslow kunnen aanbieden aan hun werknemers. Het zijn deze hogere waarden die 

zorgen voor een meerwaarde. Een goede werkgever is deze die zijn werknemers die hogere waarden kan 

aanbieden, terwijl een slechte werkgever deze is die er niet in slaagt om bepaalde basisvoordelen te bieden 

aan zijn werknemers, zoals: veiligheid, werkzekerheid, eerlijke vergoedingen, respecteren van de 

mensenrechten,… (Wild A., 2004) 

Door het groeiende besef bij het management, hoe belangrijk de werknemers wel zijn voor de toekomst van 

de onderneming, is de HR- afdeling in staat om van haar slechte imago af te raken. Vroeger heerste de 
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misopvatting dat de HR- afdeling enkel een kostenpost was binnen de onderneming.(Boogaard, 2003) De 

afdeling kost geld maar er is geen rechtstreekse output merkbaar. De voordelen uit het werk van de HR- 

afdeling zijn vaak pas te zien op langere termijn. Zo zal een hogere tevredenheid bij de werknemers geen 

direct effect hebben op de prestaties van de onderneming, maar op lange termijn worden de positieve 

gevolgen wel duidelijk.  

Om deze positieve effecten van de HR- afdeling te versterken wordt het employer brand opgebouwd. De 

opbouw van dit employer brand verloopt niet altijd volgens een vast patroon, en is afhankelijk van 

onderneming tot onderneming. Een mogelijke opbouw van een employer brand vinden we terug op de site 

van Versantsolutions (www.versantsolutions.com, 2004). Bij deze opbouw zien we dat er eerst voldoende 

research moet worden verricht, zodat men weet hoe de werknemers tegenover de onderneming staan en wat 

die werknemers zeker willen terugvinden in het employer brand. Is er voldoende informatie verzameld, dan 

moet men bepalen wie de doelgroep zal zijn. Beperkt men zich tot de huidige werknemers, of is er ook een 

duidelijke communicatie naar de potentiële nieuwe werknemers? De onderneming weet nu voor wie ze het 

employer brand ontwerpt en hoe de onderneming wordt gezien door deze doelgroep. Ze kan nu een visie 

ontwikkelen over hoe ze in de toekomst wil gezien worden door die doelgroep. Deze visie wordt dan concreet 

uitgewerkt en gecommuniceerd naar de doelgroep. Deze communicatie is zeer belangrijk. Voor een employer 

brand gelden dezelfde communicatieobjectieven als voor een gewoon brand. Deze communicatieobjectieven 

worden opgesteld volgens het DAGMAR- model (De Pelsmacker et al., 2004, blz. 138).  Eens het employer 

brand in gebruik is genomen, dan wordt de effectiviteit ervan gemeten en worden er aanpassingen gedaan, 

indien nodig.  

Deze aanpassingen kunnen gebeuren aan de verschillende componenten van het employer brand. Het 

employer brand is opgebouwd uit twee grote componenten. “More and more companies are putting resources 

behind the evolving discipline of employer branding, also known by its components of “recruitment 

branding” and “internal branding”. The aim is two-fold: to attract the most promising new recruits and make 

sure that existing employees understand the company’s goals and commitment to them (Buss, 2002, blz. 29)”. 

Enerzijds is er dus recruitment branding, waarbij men vooral een proactieve benadering voor de dag legt, 

anderzijds is er het internal brand dat ervoor moet zorgen dat de waarden van de werknemers 

overeenstemmen met de ondernemingswaarden.  

Bij de rekrutering kan de onderneming twee verschillende strategieën gebruiken (Wanous, 1980, blz. 34- 38 ). 

Ofwel geeft ze een zeer positief beeld van de onderneming aan de sollicitant, zodat deze zeker is overtuigd, 

ofwel heeft ze een eerlijk en objectief beeld van de onderneming. Deze tweede strategie is de enige juiste, wil 

men een waardevolle lange termijn relatie opbouwen met de werknemers. De rekrutering van een werknemer 

waarmee men een lange termijn relatie mee wil uitbouwen kan pas efficiënt zijn wanneer er sprake is van een 

dubbele match tussen de werknemer en de werkgever. (Wanous, 1980) Enerzijds moeten de werknemers 

kunnen tegemoet komen aan de KSA’s die de werkgever voorop stelt voor een sollicitant. De werknemer 

moet dus capabel zijn voor het werk waarvoor hij wordt aangeworven. Anderzijds, en dit is de belangrijkste 

match voor een lange termijn relatie, moeten de waarden van de werknemer overeenkomen met de 
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ondernemingswaarden. Wanneer dit niet het geval is zal ofwel de werknemer, ofwel de werkgever ontevreden 

zijn over de andere partij.  

Bij het internal brand wordt vooral gezorgd dat de tweede match wordt verwezenlijkt. Er wordt gezorgd dat 

de ondernemingswaarden overeenstemmen met de individuele waarden van de werknemers. Dit zorgt ervoor 

dat de werknemers bij de onderneming willen blijven en ook veel gemotiveerder zijn om de 

ondernemingswaarden te verdedigen. Harris & Brannick verwoorden dit als volgt: “Employees can find a job 

anywhere, but they commit to and want to remain with an organization whose culture they connect with. 

Certain cultures create and sustain strong cultural connections with their employees. In consequence, these 

organizations have a significant competitive advantage in finding and keeping great employees. We believe 

that if there is a strong connection between the core culture and the values of the people, great strides in 

individual and company performance occur. These organizations understand how critical it is to find and keep 

people who share the company’s core values (Harris & Brannick, 1999, blz. xiv)”.  Deze link is essentieel om 

dat de werknemers het belangrijkste medium zijn om de ondernemingswaarden duidelijk te maken aan de 

klanten. Dus aan de hand van de acties van de werknemers zullen vele klanten hun beeld over de 

onderneming vormen. Een onderneming mag dan nog zeer veel investeren in reclamecampagnes die de 

waarden van de onderneming naar voor brengen, maar deze zullen niet geloofd worden door de consument 

wanneer dit niet bevestigd wordt in hun echte contact met de onderneming, dus met het personeel. In de eerste 

plaats gebeurt dit door die werknemers te aanvaarden waarvan men denkt dat ze passen binnen de visie van de 

onderneming. Nadat de onderneming zijn internal brand zelf voldoende duidelijk voor ogen heeft en wanneer 

men denkt dat er voldoende toewijding is bij de werknemers moet ze de ondernemingswaarden duidelijk 

communiceren naar de werknemers, zodat deze weten wat van hen verwacht wordt. Verder is het ook 

belangrijk dat de werknemers actief betrokken zijn in de ontwikkeling van deze waarden en dat ze 

waardevolle voorstellen kunnen doen aan de onderneming. Dit moet tenslotte leiden tot gemotiveerde 

werknemers die optreden als ‘brand ambassadors’ voor hun werkgever.  

Al deze onderdelen van employer branding hebben ervoor gezorgd dat er inderdaad een merkbaar effect is op 

de ondernemingsresultaten. Dit heeft ervoor gezorgd dat employer branding, vanaf zijn ontstaan uit het 

TERM van Alan Crozier (Hatfield, 1999, blz. 50- 51), steeds maar aan aandacht heeft toegenomen. Dit mede 

omdat voor steeds meer werkgevers het nut en belang van employer branding duidelijker werd. Er werden 

voordelen gerealiseerd op het vlak van rekrutering en personeelsbehoud, maar ook de algemene 

ondernemingsresultaten werden positief beïnvloed. Dit mede omdat de mensen binnen een ondernemingen 

voor het echte succes van de onderneming zorgen. Door dit succes heeft HR ook een andere plaats ingenomen 

binnen de onderneming.(Boogaard, 2003) Ze hebben veel meer erkenning gekregen van het management en 

hierdoor krijgen ze ook meer invloed en respect binnen de onderneming. Ze worden niet meer gezien als een 

kostenpost. In steeds meer ondernemingen is het management overtuigd van de productiviteit van de 

inspanningen van de HR- afdeling.  

De opkomende bekendheid van employer branding is ook mede de verdienste van de employer branding 

keurmerken. Deze keurmerken zorgden er vooral voor dat vele ondernemingen als werkgever wat meer 
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externe belangstelling en bekendheid konden opbouwen. Een ander voordeel van deze keurmerken is dat het 

employer brand van de ondernemingen ook betrouwbaarder wordt, wanneer de ondernemingen een officieel 

keurmerk hebben voor hun employer brand, zullen potentiële werknemers dit ook meer naar waarde schatten. 

Ze moeten niet meer bang zijn dat de ondernemingen gebakken lucht verkopen. De belangrijkste keurmerken 

zijn: ‘Employer of Choice’, IiP, ‘Great Place to Work’ en ‘beste werkgever’ als variant van ‘Great Place to 

Work’ in België. Al deze keurmerken hebben hun eigen uitwerking en focus die ze leggen binnen het domein 

van employer branding.  

Samen met de stijgende aandacht voor employer branding is er ook een nieuw begrip dat aan aandacht wint: 

HR- marketing. HR- marketing kan gezien worden als de actieve samenwerking tussen de HR- afdeling en 

marketing. Dit wordt meestal gekenmerkt door een stijgende invloed van marketingprincipes binnen de HR- 

afdeling. Deze intensievere samenwerking tussen de twee afdelingen zal dan leiden tot synergie-effecten en 

beide afdelingen kunnen leren uit principes die in de andere afdeling worden gebruikt. Deze ontwikkelingen 

hebben er ook wel voor gezorgd dat de invulling van de HR- afdeling en de marketing afdeling veranderd is 

over de tijd heen. Beide afdelingen hebben veranderingen ondergaan in hun werkwijze, hun focus die ze 

leggen en de concrete uitwerking hiervan. (Boogaard, 2003) De theorie rond HR- marketing steunt op drie 

kernprincipes (Boogaard, 2003). Ten eerst moet men de visie zo ruim mogelijk houden, dit wordt omschreven 

als: ‘denk groot’. Hiermee wordt bedoeld dat men de doelgroep van de HR- afdeling veel ruimer moet zien 

dan enkel de eigen werknemers. Door middel van HR- marketing worden ook potentiële nieuwe werknemers 

aangesproken, klanten en andere stakeholders. Het is dus de taak van marketing om de HR- afdeling meer 

marktgericht te laten denken.  

Ten tweede moet deze ruime denkwereld resulteren in concrete initiatieven. Het blijft dus wel noodzakelijk 

als onderneming om keuzes te maken. Er is een duidelijke positionering nodig die men voor ogen moet 

houden. Ten opzichte van alle verschillende doelgroepen moeten inspanningen gedaan worden om een 

individuele aanpak voor deze groepen uit te bouwen.  

Ten derde moet men als HR- afdeling proberen indruk te maken. De HR- afdeling moet haar inspanningen 

communiceren met haar doelgroepen. Wanneer er bijvoorbeeld inspanningen gedaan worden naar de 

werknemers, om hun tevredenheid te verbeteren, dan moet dit aan hen gecommuniceerd worden. Dit wordt 

mooi verwoord door Boogaard: “Maak fuss over HR (Boogaard, 2003, blz. 107)”.  

De inzichten uit de literatuur werden dan getoetst in een empirisch onderzoek. Voor dit empirisch onderzoek 

werd gekozen voor een kwalitatieve uitwerking. Hierbij werden vijf cases uitgewerkt. De informatie voor 

deze cases werd gehaald uit een semi- gestructureerd interview met een medewerker van de onderneming, 

maar ook werd nuttige informatie gevonden op de websites van de respectievelijke ondernemingen. Indien 

latere verduidelijking nog nodig was, werd dit telefonisch of per e- mail opgelost. De vijf cases werden 

gedaan bij de volgende bedrijven: Unique Interim, Volvo Cars Gent, Compass- group, Microsoft en Guidant. 

Deze ondernemingen werden geselecteerd op basis van hun activiteiten op het vlak van HR. Meerbepaald 

werd gekeken naar hun positie binnen de lijst van ‘beste werkgever’, maar ook werd gekeken naar de 

verkiezing van ‘HR- manager van het jaar’. Deze criteria moesten ervoor zorgen dat het onderzoek werd 
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gedaan bij ondernemingen waar er reeds voldoende aandacht werd besteed aan employer branding en dat er 

voldoende aandacht was binnen de onderneming voor de HR- afdeling. De bekomen informatie werd dan 

verwerkt en neergeschreven in een vergelijkbare structuur als in de literatuurstudie. Bij iedere onderneming 

werd dan gekeken welke inspanningen er werden verricht op het vlak van employer branding en HR- 

marketing. Zo werden de verschillende visies en invullingen bij de verschillende ondernemingen duidelijk 

naar voor. Naast de uitwerking van elke case, individueel, werden er ook een aantal algemene conclusies 

geformuleerd. Deze algemene conclusies werden gevormd door het systematisch terugkomen van bepaalde 

begrippen in iedere case, of wanneer er een duidelijke link was tussen de literatuur en de praktische 

uitwerking bij de bedrijven. Zo waren de verschillende bedrijven en de literatuur het unaniem eens over het 

groeiende belang van de HR- afdeling en van employer branding voor een onderneming. HR- marketing 

daarentegen is een begrip dat zelfs in deze bedrijven, waar zeer veel inspanningen gedaan worden op het vlak 

van werknemerstevredenheid en waar de HR- afdeling reeds in sterke mate ontwikkeld is, niet echt 

geïntegreerd is in het HR- beleid. Er is wel sprake van een hechtere samenwerking tussen HR en marketing, 

maar er wordt niet echt concreet gewerkt naar een betere ontwikkeling van het begrip HR- marketing. Deze 

hechtere samenwerking tussen HR en marketing en het integreren van marketingbegrippen binnen de HR- 

afdeling bleek eerder een gevolg te zijn van de employer branding inspanningen, dan van een aparte HR- 

marketing visie binnen de onderneming. In tegenstelling tot employer branding bleek HR- marketing ook niet 

door iedereen echt gekend te zijn.  

Omwille van enkele beperkingen zoals, het geringe aantal ondernemingen dat werd onderzocht, interviewer 

bias, moeten de bekomen resultaten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. De resultaten 

mogen zeker niet geëxtrapoleerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VIII

 

 

 

 

 

Bibliografie 
 

Ambler T. & Barrow S., 1996, ‘The employer brand’, Journal of Brand Management, Vol. 4, Iss. 3, pp. 185- 

206. 

 

Anckaert P., 2001, ‘Schaarste op de arbeidsmarkt heeft twee nieuwe buzzwords doen ontstaan: HR- 

marketing en Employer Branding’, URL: 

<http://www.amelior.be/FS_index.asp?dropdown=dropdown.asp&Content=http://www.amelior.be/artikels/fo

cus/focus14.htm>. (14/10/2004). 

 

Anonymous, 2001, ‘How to build an employee brand’, Institute of Management and Administration, Vol. 78, 

Iss. 9, pp. 3- 4. 

 

Anonymous, April 2001, ‘Five tips for building an emotionally competent organisation’, URL: 

<http://www.mce.be/knowledge/148/18> (19/02/2005). 

 

Anonymous, Autumn 2002, ‘HR and PR: A match made in branding’, URL: 

<http://www.mce.be/knowledge/122/18>(19/02/2005). 

 

Anonymous, May 2004, ‘Why HR branding is a ‘must do’ for recruiting’, Human Resources Department 

Management Report, Vol. 4, Iss. 5, pp. 7- 8. 

 

Anonymous, February 2005, ‘Is your recruitment brand leading edge?’, Compensation & benefits for law 

offices, Vol. 5, Iss. 2, pp. 2-5. 

 



 IX

Argenti P.A. & Druckenmiller B., 2004, ’Reputation and the corporate brand’, Corporate Reputation Review, 

Vol. 6, Iss. 4, pp.368- 374. 

 

Backhaus K.B., 2004, ‘An exploration of corporate recruitment descriptions on monster.com’, Journal of 

Business Communication, Vol. 41 , Iss. 2 , pp. 115- 127. 

 

Bates S., 2001 , ‘Use branding to drive home your message to employees’ , HR Magazine, Vol. 46, Iss. 12, 

pp. 14.  

 

Beatty C. & Schachter H., 2002, ‘Employee ownership, The new source of competitive advantage’, Ontario, 

257 pp. 

 

Bergstrom A. et al., 2002, ‘Why internal branding matters: The case of Saab’, Henry Steward Conferences 

and Publications Ltd., Vol. 5, Iss. 2/3, pp. 133- 145. 

 

Boogaard C., 2003, ‘HRMarketing’, Amsterdam, 217 pp. 

 

Booth H., 2003, ‘An inward- facing outlook’, Design Week, Vol. 18, Iss. 26, pp. 9. 

 

Brown A., 2003, ‘Strategic talent retention’, Strategic HR review, Vol. 2, Iss. 4.  

 

Buckley J., 2002, ‘Wearing the label’, Employee Benefits, Iss. June 2002, pp. 24- 26. 

 

Buss D., 2002, ‘In good company’, Brandweek, Vol. 43, Iss. 20, pp. 28- 32. 

 

Caplan J., 2004, ‘Building a winning employer brand’, CCH Hong Kong Ltd., Vol. 10, Iss. 2, pp. 1-4. 

 

D’Arcy S., 2003, ‘When your horse is dead, just dismount’, Personnel Today, Iss. 10//7/2003, pp. 15. 

 

Davies J., 2004, ‘Use internal branding to focus training and operations’, Hotel & Motel Management, Vol. 

219, Iss. 2, pp. 20. 

 

De Pelsmacker et al., 2004, ‘Marketing communications, a European perspective’, Harlow, 578 pp. 

 

Dodd P., 2002, ‘Hire the best for less’, CA magazine, Vol. 135, Iss. 7, pp. 45- 46. 

 

Donath B., 2001, ‘Branding works for internal audience, too’, Marketing News, Vol. 35, Iss. 7, pp. 7- 8. 



 X

 

Estell L., 2002, ‘Branded for live’, Incentive, Vol. 176, Iss. 9, pp. 42- 44. 

 

Ewing M. T. et al., 2002, ‘Employment branding in the knowledge economy’, International Journal of 

Advertising, Vol. 21, Iss. 1, pp. 3-22. 

 

Farrell J., 2002, ‘Promises worth keeping’, Incentive, Vol. 175, Iss. 5, pp. 38.  

 

Fitzgerald W., 2004, ‘Successful hotels teach emoloyees to be brand ambassadors’, Hotel & Motel 

Management, Vol. 219, Iss. 11, pp. 8- 9. 

 

Freeman R.E., 1984, ‘Strategic Management: A Stakeholder Approach’, Boston. 

 

Gilbert E., 2002, ‘Recruitment strategies for a competitive marketplace’, Pharmaceutical Executive, Vol. 22, 

Iss. 10, pp. 134- 136. 

 

Hanson K., 2004, ‘Keeping a sense of community alive’, Strategic Communication Management, Vol. 8, Iss. 

4, pp. 6- 7. 

 

Harris J. & Brannick J., 1999, ‘Finding & keeping great employees’, New York, 208 blz. 

 

Hatfield J., 1999, ‘Brand new world’, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Vol. 123, Iss. 

1268. Pp. 50- 51. 

 

Jacobs R., 2003, ‘Turn employees into brand ambassadors’, Bank Marketing, Vol. 35, Iss. 3, pp. 22- 26. 

 

Kips P., 2003, ‘Het potentieel van het “investors in people” keurmerk: Literatuurstudie en empirisch 

onderzoek’, Gent, 111blz. 

 

Kotler P., 1991, ‘Marketing Management – Analysis, Planning, Implementation and Control (7th edition) , 

Englewood Cliffs. 

 

Lazarus E., 2003, ‘Midland recruits employer brands’, Marketing magazine, Vol. 108, Iss. 32, pp. 4. 

 

Lee T. J., 2002, ‘Leading the way with the company brand’, Strategic Communication Management, Vol. 6, 

Iss. 4, pp. 9. 

 



 XI

Li H., 2004, ‘Internal efforts will help firms upgrade their brand promise’, Media Asia, Iss. 11/19/2004, blz. 

13. 

 

MacStravic S., 2004, ‘Internal Champions’, Marketing Health Services, Vol. 24, Iss. 4, pp. 26- 30. 

 

Martinez M.N., 2000, ‘Winning ways to recruit’, HR Magazine, Vol. 45, Iss. 6, pp. 56- 64. 

 

McKenzie A., 2001, ‘Effective employment branding’, Strategic Communication Management, Vol. 5, Iss. 4, 

pp. 22-25. 

 

Mellor V., 1999, ‘Delivering brand values through people’, Strategic Communication Management, Vol. 3, 

Iss. 2, pp. 26-30. 

 

Mercer, 2004, ‘Practical implications of the changing UK employer/employee relationship in the UK’, URL: 

< http://www.mercerhr.co.uk/knowledgecenter/reportsummary.jhtml/dynamic/idContent/1153470 >. 

(14/10/2004). 

 

Merritt J., 2000, ‘Stanford high- hats its way onto a blacklist’, Business Week, Iss. 28 August. 

 

Rauch M. & Casison- Tansiri J., 2004, ‘Work front: HR, marketing not aligned at most companies’, Incentive, 

Vol. 178, Iss. 6, pp. 9. 

 

Simms J., 2003, ‘Walking, talking brands’, Haymarket Business Publications Ltd., Iss. Juli/Augustus, pp. 58. 

 

Simms J., 2003, ‘HR or marketing: Who gets staff on side?’, Haymarket Business Publications Ltd., juli, pp. 

23. 

 

Simoens K., 2000, ‘Werkgevers in de aanbieding’, BIZZ- magazine, Vol. 10, Iss. September, pp. 16- 22. 

 

Steinmetz A., 2004, ‘Internal branding blueprint’, B to B, Vol. 89, Iss. 10, pp. 9. 

 

Sudhaman A., 2004, ‘Internal breakdown in brand comms: survey’, Media Asia, 8/27/2004, pp. 5. 

 

Thomson K., 2004, ‘Brand of gold’, People Management, Vol. 10, Iss. 7, pp. 23. 

 

Thorne K., 2004, ‘What’s in a name?’, Personnel Today, Iss. 11/30/2004, pp. 18. 

 



 XII

Topolosky P. S., 2000, ‘Linking employee satisfaction to business results’, New York, 71 pp. 

 

Tosti D. T. & Stotz R. D., 2001, ‘Building your brand from the inside out’, Marketing Management, Vol. 10, 

Iss. 2, pp. 28- 33. 

 

Vloeberghs D., 2004, ‘Human resource management, fundamenten en perspectieven. Op weg naar de intelligente 

organisatie’, Tielt, 546 pp. 

 

Wanous J. P., 1980, ‘Organizational Entry: recruitment, selection, and socialization of newcomers’, 

Michigan, 198 pp. 

 

Weston S., 2002, ‘Tackling your image’, NZ Business, Vol. 16, Iss. 1, pp. 30- 33. 

 

Wild A., 2004, ‘The employer brand – why your reputation as an employer really matters’, URL: < 

http://www.mce.be/knowledge/449/18 >. (19/02/2005). 

 

Williams M., 2003, ‘Winning the war for talent – Getting the best out of the best…’, URL: < 

http://www.mce.be/knowledge/357/18 >. (19/02/2005). 

 

Woods B., 2001, ‘Harvesting your human capital’, Chief Executive Magazine, Iss. Juli, pp. 12- 16. 

 

Zucker R., 2002, ‘More than a name change – internal branding at Pearl’,  Strategic Communication 

Management, Vol. 6, Iss. 4, pp. 4- 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XIII

http://www.careerjournal.com 

 

http://www.employerbrand.com 

 

http://www.employerofchoice.com 

 

http://www.greatplacetowork.nl 

 

http://www.iipnl.nl  

 

http://www.iipuk.co.uk 

 

http://www.versantsolutions.com/employerbranding/ 

 

http://www.vlerick.be/hrm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 XIV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interviews  

 
Stienaers D., Human Resources Director van United Services Belgium (Unique Interim), 17 maart 2005, Vilvoorde.  

 

Bogaert H., Human Resources Manager van Volvo Cars Gent, 23 maart 2005, Gent. 

 

Pirson L., Human Resources Manager van Compass- group Belgium, 25 maart 2005, Diegem. 

 

Brasseur V., Human Resources Manager Belux en De Graeve F., Marketing Manager Belux van Microsoft, 

14 april 2005, Diegem. 

 

Nolf F., Human Resources Manager Europe van Guidant, 21 april 2005, Diegem.  

  

 

 

 

 

 

 



 15

 

Bijlage 4.1.  Semi- gestructureerde vragenlijst 
 
EMPLOYER BRANDING: (= de inspanningen die een werkgever doet om een goed imago op te bouwen 

tegenover zijn werknemers en zijn toekomstige werknemers. Dit om de beste werknemers te kunnen 

behouden en de beste potentiële werknemers te kunnen aanwerven.) 

 

1. Hoe belangrijk is branding op zich binnen de onderneming? Corporate branding? Consumer branding? 

2. Wanneer werd employer branding toegevoegd om het corporate brand te versterken? 

3. Duidelijk verschil tussen corporate en employer branding? Elkaar versterkend? 

4. Waarom employer branding erbij genomen? 

5. Hoe op het idee gekomen? Door wie geïntroduceerd? 

 

DOEL & INSPANNINGEN  

6. Welke doelen heeft men bij het invoeren van het employer brand? 

7. Welke inspanningen in de beginfase? Welke inspanningen nu? Welke voor de toekomst? 

8. Indien verschil in inspanningen nu en toekomst, waarom? Andere nadruk of grotere intensiteit? 

9. Inspanningen op continue basis of enkel wanneer er problemen zijn bij rekrutering?  

10. Waarop ligt de nadruk bij de inspanningen? Rekrutering, behoud, motivatie, … 

 

KEURMERKEN (bv. beste werkgever) 
11. Doet onderneming inspanning om keurmerken te behalen of reeds aanwezig? 

INDIEN GEEN KEURMERK 

12. Indien geen keurmerk, of activiteiten naast keurmerk, of activiteiten voor het behalen van het keurmerk, 

hoe bepalen of hoe informatie in winnen over welke inspanningen doeltreffend zijn? Hoe meten wat het 

nut is van een bepaald initiatief en hoe kijken hoe dit kan worden verbeterd? 

13. Hoe bepalen welke initiatieven men zal doorvoeren en in welke volgorde? Welke criteria worden in acht 

genomen? Mate waarmee werknemer meer tevreden wordt, of de verbetering van de bedrijfsresultaten? 

Waarschijnlijk afweging tussen maatregelen die zoveel mogelijk ervoor zorgen dat werknemersmotivatie 

stijgt maar tegen een zo laag mogelijke kost. Daarna afwegen waar men afkapgrens moet leggen. Nog 

extra kosten en extra tevredenheid of drukken van de kosten en minder tevredenheid? 

INDIEN WEL KEURMERK 

14. Zoja, deed onderneming reeds aan employer branding of HR- marketing voor het behalen van een label? 

15. Zoja, welke keurmerken? 

16. Waarbij helpen de keurmerken? 

17. Wat zijn de voor en nadelen van de keurmerken? 
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18. Brengen keurmerken ook kosten met zich mee? 

19. Actieve begeleiding of enkel herevaluatie van de standaard ieder jaar? 

20. Waarom gekozen voor dit keurmerk? Wie heeft initiatief genomen, keurmerk of onderneming? 

 

REKRUTERING 

21. Hoe rekruteren? Marketingcampagne of gewoon advertentie? En waarom? Is er nood aan 

marketingcampagne om zo ook de latente werkzoekenden te bereiken? Mensen tekort? 

22. Hoe hoog/laag is turnovergraad? 

23. Verschillende manieren van rekrutering voor verschillende functies? 

24. Welke argumenten om mensen te overtuigen? 

 

INTERNAL BRANDING (= ervoor zorgen dat de waarden van de onderneming overeen stemmen met deze 

van de werknemers. Dit zorgt ervoor dat werknemers zich meer verbonden voelen met de onderneming en 

gemotiveerder zijn.) 

 

25. Hoe het internal brand communiceren? 

26. Hoe ervoor zorgen dat waarden van de onderneming overeenstemmen met deze van de werknemers? 

Onderneming die zich aanpast aan de werknemers of omgekeerd? Reeds rekening houden bij de 

rekrutering? 

27. Via beloning ervoor zorgen dat de werknemers de onderneming promoten of louter door het overeen laten 

stemmen van de waarden tussen de twee? Hoe anders de werknemers overtuigen van het belang van de 

waarden van de onderneming? 

28. Hoe internal brand laten overeenstemmen met external brand? Welk brand eerst ontwikkelen, wie aan wie 

laten aanpassen? Bij veranderingen, kunnen beide voor een verandering zorgen bij de ander, of is één van 

de twee dominant? 

 

PERSONEELSBEHOUD 

29. Wat doen om de retentiegraad te maximaliseren? Om het positieve gevoel van de werknemers tov de 

onderneming te versterken? 

• Wat doen om het vertrouwen van de werknemers te winnen? 

• Wat doen om de sfeer op het werk en tussen de collega’s te verbeteren? 

• Wat doen om de werknemer een groter waardegevoel te geven? 

• Empowerment? 

• Jobinhoud? Jobswitching, groter gevoel van zelfverwezenlijking geven… 

• Training en ontwikkelingsmogelijkheden? 

• Doorgroeimogelijkheden? 
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30. Hoe weten wat de werknemers willen? Welke inspanningen goed zullen scoren? 

31. Worden er inspanningen gedaan op het vlak van hogere lonen? Indien wel of niet waarom wel of niet? 

Efficiëntie van hogere lonen in het rekruteren en behouden van werknemers vergeleken met andere 

initiatieven? 

 

KOSTEN & OPBRENGSTEN 

32. Welke zijn de grootste voor- en nadelen, zowel voor de HR- afdeling als voor de gehele onderneming? 

33. Welke kosten gaan er gepaard bij het uitvoeren van employer branding en HR- marketing? 

34. Welke punten zijn er belangrijk voor het succesvol implementeren van het employer brand of bij HR- 

marketing?  

35. Welke fouten mag men niet maken? Welke fouten heeft de onderneming gemaakt en heeft ze kunnen uit 

leren? 

 

OPBOUW 

36. Hoe gebeurt de opbouw van een employer brand? Is er een gecontroleerde aanpak of gewoon 

opeenstapeling van initiatieven om het voor de werknemer zo aangenaam mogelijk te maken? Is er een 

opbouw in stappen? 

37. Is employer branding een continu proces? 

 

COMMUNICATIE 

38. Hoe de principes intern communiceren? Zorgen dat het niet enkel binnen HR- divisie blijft, maar manier 

van denken binnen de gehele onderneming. 

39. Hoe extern communiceren van de inspanningen? 

 

EMPLOYER BRANDING BINNEN DE  ONDERNEMING 

40. In welke mate werken verschillende afdelingen samen om de doelstellingen te bereiken? 

41. Welke reacties van andere afdelingen? 

42. Hoe worden de resultaten van het employer brand gemeten en beoordeeld? 

• Enquêtes afnemen van werknemers? 

• Enquêtes afnemen van werknemers die de onderneming verlaten? 

• Enquêtes van nieuwe werknemers met hun verwachtingen en opnieuw afnemen na aantal jaar 

dienst? 

 

RESULTATEN 

43. Welke resultaten heeft men sinds begin met de initiatieven op het vlak van rekrutering en turnover en 

algemene bedrijfsresultaten? 

44. Resultaten merkbaar op korte termijn of vooral op lange termijn? 
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TOEKOMST 

45. Trends van de begrippen? Stijgen of dalen in belang voor de toekomst? Hoe ziet toekomst van employer 

branding eruit? Is it here to stay? 

 

HR- MARKETING (de werkgever ziet zichzelf als een product dat hij wil verkopen aan de werknemers. 

Men probeert een goed imago op te bouwen.) 

 

DEFINITIE 

1. Welke marketingprincipes worden gebruikt binnen HR? 

2. Hoe wordt het imago van de werkgever opgebouwd?  

3. Welke inspanningen worden gedaan om de onderneming als werkgever beter te verkopen? 

 

DOELGROEP 

4. Wie is de doelgroep? Bestaande werknemers en/of potentiële werknemers? Breed genoeg bepaald?(denk 

groot) 

 

SAMENWERKING 

5. Hoe verloopt de samenwerking tussen HR en marketing? 

6. Welke inspanningen gedaan om deze samenwerking zo vlot mogelijk te laten verlopen? 

7. Zijn beide evenwaardig in de samenwerking, of één dominante afdeling? 

8. Wie is initiatiefnemer, marketing of HR? 

 

COMMUNICATIE 

9. Hoe verloopt interne en externe communicatie van deze inspanningen? Hoe laten opvallen dat er 

inspanningen gedaan worden voor de werknemers? 

10. Welk imago streeft de onderneming na als werkgever? 

11. Hoe consistentie krijgen in het werkgeversimago en het imago van de onderneming in het algemeen? 

12. Aan de hand van het imago van de producten een imago van werkgever bepalen? Of los van elkaar 

bekijken? 

13. Drie principes in realiteit in acht genomen? 

• Denk groot? Doelgroep, concurrenten en inspanningen 

• Doe klein? Prioriteiten bepalen 

• Maak indruk? Make a fuss about it! Hoe van je laten horen? 

14. Kijkt men naar concurrenten? Wordt er ook gekeken buiten de sector? 
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ROL MARKETING & HR 

15. Welke rol heeft marketing? 

16. Welke rol heeft HR?  

17. Rol veranderd in de tijd? 
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Bijlage 5.1. Interview Unique Interim 
 

Branding 

 

United services belgium is een Nederlandse groep die bestaat uit verschillende ondernemingen/merken die 

dan beter gekend zijn bij het grote publiek. Zoals bijvoorbeeld Unique Interim in België. Ook in andere 

Europese staten is united services actief. Daarom hebben ze één hoofdkantoor waar de verschillende 

ondernemingen van united services gevestigd zijn. 

 

Het merk Unique. De baseline is:  Specialist in bijzonder talent. Hiermee wil men zeggen dat men een 

uitzendbedrijf, maar niet zomaar een uitzendbedrijf, een uitzendbedrijf dat gespecialiseerd is in specifieke 

functies. Dit wordt benadrukt door de verschillende soorten kantoren van Unique. Zo is er unique Hr 

concercened, unique technics, … Unique is ook gespecialiseerd in bedienden. Veel meer dan andere 

uitzendbedrijven. 50/50 binnen unique, terwijl bij andere 80/20 de verhouding arbeiders/bedienden. 

 

Corporate brand is onlosmakelijk verbonden met het employer brand en omgekeerd.  

• Men probeert zo goed mogelijk weer te geven hoe men is als werkgever. dit ligt volledig in lijn met het 

beeld dat men geeft naar de consument toe. Ook als werkgever wil unique gezien worden als een 

specialist die werkt met getalenteerde mensen.  

• Ook komt in de reclamespots terug dat unique zijn klanten niet louter ziet als uitzendkrachten, maar ook 

als mensen. Unique is dus geïnteresseerd in de kwaliteiten van die uitzendkrachten maar ook in hun 

wensen. Dit wordt doorgetrokken naar het imago van unique als werkgever. unique wil talentvolle 

werknemers maar is ook geïnteresseerd in de wensen en behoeften van zijn werknemers.  

• Unique wil gezien worden als een mensgericht bedrijf 

 

Employer branding 

 

Besef dat langzaam is gegroeid. Niet op één bepaald moment dat men beslist om aan employer branding te 

doen. De onderneming deed vroeger ook als inspanningen voor haar werknemers, misschien soms onbewust, 

maar de laatste jaren is men er steeds meer van bewust dat dit belangrijk is binnen de onderneming en wordt 

er ook steeds meer aandacht aan besteed. Dit besef komt samen met het besef dat een bedrijf maar zo goed 

kan draaien als de kwaliteit van zijn werknemers het toelaat. De onderneming met de beste werknemers is in 

staat om de beste prestaties te verwezenlijken. 

 

 Unique doet er veel voor om die beste werknemers te vinden. Dit verloopt door een leerproces. Eerst te veel 

gericht op korte termijn, evolueren naar een beleid dat meer gericht op een langere termijn. Op korte termijn 
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wordt er teveel gekeken om vlug iemand te vinden voor een bepaalde vacature, terwijl het eigenlijk op 

langere termijn veel efficiënter is om een imago op te bouwen als goede werkgever zodat de goede 

werknemers automatisch op je af komen. De enige aanpak die een structurele oplossing kan bieden voor een 

wederkerend probleem van een functie die moeilijk ingevuld geraakt, want door de korte termijn selectie vaak 

niet de juiste persoon aangeworven voor die functie. Als je als goede werkgever die goede werknemers 

automatisch op je af kan laten komen, dan kan je ook kiezen uit een groter aantal kwalitatieve kandidaten. 

 

Speciaal voor unique is dat ze ook in de HR- sector zitten. Dus het beleid naar klanten toe is zeer 

vergelijkbaar met dat naar de werknemers toe. Maar ook omgekeerd. Alles wat je doet voor employer 

branding heeft ook een effect voor de algemene markt en de naambekendheid. Wanneer je inspanningen doet 

voor je werknemers en je staat gekend als goede werkgever, dan zal dit ook een positief effect hebben op je 

algemene imago. Veel uitzendkrachten zullen voor jou kiezen omdat ze ervan uitgaan dat zij diezelfde goede 

behandeling zullen krijgen dat ook naar hun menselijke behoeftes zal gekeken worden, net zoals dit het geval 

is bij de werknemers.  

Een tweede gevolg van deze HR- sector is dat je zowel voor je klanten als voor je werknemers werkt met 

dezelfde media. Waar andere bedrijven hun werkkrachten moeten zoeken via gespecialiseerde literatuur is dit 

voor uitzendbedrijven niet zo. Ze moet media zoals vacature, job@,… aanspreken voor haar klanten maar ook 

om werknemers te verkrijgen. 

 

Evolutie binnen employer branding 

 

Steeds groter van belang maar ook een evolutie in focus. Vroeger gewoon advertenties en niet echt opbouw 

van een merk als werkgever. maar nu wordt een imago opgebouwd als werkgever. in de andvertenties geen 

job meer aanbieden maar een imago en sfeer scheppen over welk soort werkgever men is.  

 

Continuiteit 

 

Is zeker continuiteit, anders kan je geen geloofwaardig brand opbouwen. Constante inspanning is nodig om 

geloofwaardig over te komen. 

 

Keurmerken: beste werkgever. 

 

Begonnen met beste wg drie jaar geleden en direct vijfde positie. Voor beste wg wist men niet echt veel over 

employer branding, pas na die goede resultaten meer beginnen in interesseren en meer aandacht aan beginnen 

geven. Daarna tweede en nu eerste plaats.  

Contact gekomen met beste wg door de reclame rond beste wg uit een tijdschrift. Een werknemer heeft deze 

advertentie gegeven aan de HR- verantwoordelijke en deze vond dit een goed idee. Wanneer wn denken dat 
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unique hier hoog zou in scoren dan wel van belang om er de nodig aandacht aan te besteden. Daarom dus 

voorgelegd aan het management en het licht werd op groen gezet.  

 

Voordelen van de beste wg: overal te vinden, niet alleen bij de werknemers ook bij de klanten. Wanneer je 

goede resultaten haalt bij beste werkgever dan ook goed voor klanten. Beste werkgever was ideale medium 

om dit geloofwaardig naar het grote publiek te krijgen. Je krijgt er dus veel van terug. Nu men eerste plaatst 

heeft ook beter mee uitpakken dat men beste werkgever is en zo duidelijk maken aan klanten. 

 

Andere keurmerken en prijzen voor werkgever: 

 

Weinig andere interessante keurmerken of prijzen, en dus ook niet van plan om over te schakelen of om een 

ander keurmerk erbij te nemen. Enkel iip is nog goede standaard en dit is standaard die nog in overweging 

komt om misschien in toekomst hier ook mee in zee te gaan.  Heeft internationale bekendheid en heeft hoge 

geloofwaardigheid. 

Prijzen in belgie voor goede werkgever zijn nog: 

• Aantrekkelijkste bedrijf: hier vooral aandacht voor het dossier, en niet zozeer op de tevredenheid van de 

werknemers zelf. Terwijl bij beste werkgever voor 2/3e de aandacht gaat naar de tevredenheid van de 

werknemers, want dit is echte waardemeter voor hoe goed een werkgever is. 

• Meest aantrekkelijke werkgever (randstad): vertrekt van een lijst van 50 geselecteerde bedrijven. 

aangezien dit een concurrent is van unique, zullen ze niet echt kans maken om op deze lijst te komen.  

 

Beste werkgever 

 

Bieden dus een uitgebreid rapport met de resultaten van de enquetes met de werknemers, enkele benchmark 

rapporten maar ook enkele verdere acties die volledig vrijblijvend kunnen aangekocht worden door de 

bedrijven. waarbij dan gezorgd wordt voor een soort audit. Dit staat ook los van deelname, dus niet 

noodzakelijk deelnemen om hierop in te schrijven. 

Maar meest nuttige info wordt gehaald uit de enquetes, en het commentaar van de werknemers hierop. Hierop 

kijken waar je sterk scoort en vooral waar je zwak scoort. En daarna inspanningen doen om dit op te lossen. 

 

Ander voordeel van beste werkgever is dat je ook het management beter kan motiveren om initiatieven te 

nemen op HR- vlak. Want door beste werkgever krijgt je een positieve publiciteit. Dus ze zien meer direct 

voordeel voor de onderneming dan bij andere HR- activiteiten, dus daarom ook veel vlugger bereid om hierin 

te investeren. What’s in it for me? 

 

Recrutering 
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Veranderd van visie, vroeger vooral advertenties nu meer inspanning voor het imago. Ook verandering van de 

bronnen waar de werknemers worden gevonden. De verschillende bronnen zijn: 

• Websites: stepstones, vdab, vacature, vdab(weinig) 

• Netwerk 

• Minderheid via klassieke advertenties 

 

Evolutie omdat vroeger meer advertenties werden geplaatst. Nu toch nog in vacature maar niet meer met een 

klassieke advertentie, wel met bv een reclameboodschap om het imago als werkgever op te bouwen. 

 

 

De latente jobzoeker 

 

Deze zal niet kijken naar de advertenties in vacature. Terwijl een actieve jobzoeker zowiezo ook al kijken 

naar de jobwebsites en niet alleen naar de advertenties in vacature. Daarom dat die advertenties binnen 

vacature een beetje voorbijgestreefd zijn. 

De latente jobzoeker is essentieel want met de actieve johzoekers heb je niet genoeg. 

 

Employer branding bij rekrutering ook zeer breed bekijken dus naast de traditionele advertenties niet alleen 

ondersteunende reclame campagnes in geschreven pers, maar ook op radio en televisie(duur), tot zelfs het 

sponsoren van evenementen waar een groot deel van het publiek bestaat uit de doelgroep die men wil 

aanspreken (jongere mensen). Bij deze laatste initiatieven zien zelfs reclamebureaus niet altijd direct de 

initiatieven. Hen dus best overtuigen. Dit kan men ook aanvullen door goede contacten te onderhouden met 

scholen, want dit zijn de werkzoekenden van de toekomst. Want vaak diepere indruk nalaten als bedrijf bij 

een workshop in een school dan bij een reclamecampagne wanneer ze echt op zoek zijn naar werk, zelfs al zit 

hier nog enkele jaren tussen. 

 

Verschil in rekrutering naar gelang de functie: vooral verschil in media en manier van adverteren. Bij 

specifieke functies beter naar gespecialiseerde literatuur/ vakbladen.  

 

Internal branding 

 

Waarden laten overeen stemmen tussen onderneming en werknemers. Dit wordt vooral gedaan door de 

opleidingen die gegeven worden door unique interim. Dit is zo’n 7 a 8 dagen per wn per jaar. Tijdens deze 

opleidingen zeer praktisch de stof aanleren. Door dit voor te doen op een manier waar de waarden van de 

onderneming in vervat zitten, wordt het de werknemers direct aangeleerd zoals dit binnen de onderneming 

gewenst is.  
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Dit is ook een zaak van het management. De manier waarop zij communiceren met hun werknemers heeft een 

voorbeeld aan de werknemers over hoe zij moeten communiceren met de klanten. Het management heeft dus 

een voorbeeldfunctie.  

Verder wordt ook bij de selectie en rekrutering al een schifting gemaakt. De mensen met totaal verschillende 

waarden dan deze van de onderneming, dan worden deze mensen niet aanvaard binnen de onderneming want 

hun visie strookt niet met deze van de onderneming.  

 

Bij unique heeft men bepaalde visie en zal mensen aannemen die deze visie delen. Er is dus niet echt een van 

de partijen die zich moet aanpassen naar de andere partij. 

 

Retention 

 

De turnovergraad is moeilijk te bepalen binnen een onderneming omdat er heel veel verschillende maatstaven 

zijn en afhankelijk van de maatstaf die je gebruikt krijg je ook een ander percentage bij je turnover. Volgens 

de berekening gevolgd bij beste werkgever heeft men binnen unique een turnover van 7%. Dit is relatief laag. 

Dit heeft men kunnen bereiken door vele inspanningen die haar imago van goede werkgever bevestigen. De 

huidige werknemers zijn daadwerkelijk zeer tevreden binnen hun job. Algemeen geldt de visie dat er niet een 

bepaalde activiteit is die je een goede of slechte werkgever maakt. Wat echt telt is om er op een consistente 

manier er oprecht mee bezig te zijn gedurende een lange periode. Er worden wel activiteiten gedaan, maar dit 

is niet de essentie. Dit zijn enkel middelen en deze kunnen gemakkelijk vervangen worden door andere 

middelen. Wat echt telt is dat er op lange termijn concreet en consistent aandacht wordt besteed aan de 

werknemers. Je moet tonen dat je als bedrijf toont dat je het belangrijk vind om geld en tijd te investeren in de 

werknemers. 

 

• Sfeer op het werk: werkpleziergesprekken, dit zijn een soort opvolgingsgesprekken. Dit gebeurt vanuit de 

personeelsafdeling voor alle werknemers. Deze gesprekken hebben meerdere doelen. Een eerst doel is het 

opvolgen van de aangeworven werknemers. Als je binnen een bedrijf een actieve rol wil hebben als 

personeelsafdeling dan moet je concreet bezig zijn met je werknemers en hen gedeeltelijk ook opvolgen. 

Je moet weten wat er leeft binnen de onderneming. Hoe de mensen zich voelen, hoe ze staan over 

beslissingen en tegenover het management. Zo kunnen problemen ook veel vroeger ontdekt worden. Er 

wordt gesproken over de persoon zelf, hoe hij zich voelt binnen de onderneming. Ook of hij bevestigd is 

aan zijn beeld dat hij had over de onderneming voor hij er kwam werken. 

• Mensen het gevoel geven dat ze altijd wel ergens hun ei kwijt kunnen. Dat er naar hen geluisterd wordt 

door het management. Ze voelen zich geapprecieerd. Ook krijgen de mensen de kans om hun meningen 

en problemen te uiten. Dit kan tijdens deze gesprekken maar ook informeel. Er heerst een zeer informele 

en vlakke structuur binnen de onderneming, dit zorgt voor een lage drempel. 



 26

• Attentie geven aan de werknemers, zo kregen alle werknemers een badjas toen bekend gemaakt werd dat 

unique interim de verkiezing van beste werkgever had gewonnen. 

• Ook zijn er doorgroeimogelijkheden. Een consulent kan een logische carriere opbouwen. Deze carierre is 

niet noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de ambitie en talenten van de werknemers, hoe ver men raakt op 

de ladder. Deze doorgroeimogelijkheden zijn niet altijd even evident. Bij vacature wordt er ook intern 

gekeken, maar niet ten koste van alles. Bij een vacature wordt dit gelijktijdig gemeld intern en extern. 

Dan wordt gekozen voor de beste oplossing, dit is vaak wel de interne oplossing. Regels vaak over dingen 

waar het fout loopt. Dus bedrijven die expliciet 1 week voorrang geeft aan de eigen wn, zijn meestal deze 

waar dit vroeger goed fout liep. Doordat hier geen formele aanpak daarover is, laat blijken dat er hier nog 

geen problemen zijn rond geweest. 

 

Hoe weten wat de werknemers voelen? 

 

Dit door tevredenheidsenquetes te doen met de werknemers. Dit wordt gedaan met de medewerkers in het 

veld. Aan deze medewerkers wordt dan gevraagd wat ze vinden van het hoofdkantoor. Zo krijgt men een 

beeld waar de negatieve en positieve punten zitten van het beleid. Anderzijds is er ook een informeel contact. 

Bij evenementen waar de partijen elkaar ontmoeten, vaak gesprek met het management en dan opmerking 

over wat er aan beleid moet veranderen. Het is dan gewoon een zaak voor het management om voldoende te 

willen luisteren naar deze noden van de werknemers.  

 

Ook worden er exit- interviews gedaan. Hier worden er nuttige info uit gehaald, want men komt te weten 

waarom de mensen opstappen. Dus waar je als werkgever bent tekort geschoten. Toch meer info gehaald uit 

tevredenheidsgesprekken. 

 

Beloning 

 

Niet zo van groot belang, maar moet wel op een eerlijke en objectieve naar voor worden gebracht. Dit is 

inderdaad niet één van de essentiële redenen waarom men een goede werkgever is. Mensen zullen niet bij je 

blijven louter voor een hoog loon. Het zijn de andere factoren die de mensen overtuigen. Wel moet het loon 

een bepaald niveau hebben, want mensen kunnen ook niet tevreden zijn wanneer ze financieel niet 

rondkomen. Veel mensen willen niet zozeer rijk zijn maar wel gelukkig zijn en iemand zijn. Dit iemand zijn, 

hangt af van de erkenning die ze krijgen van de werkgever.  

 

Kosten van employer branding 

 

Zeker niet recht evenredig, niet omdat men veel dure investeringen doet voor de werknemers dat men daarom 

de beste resultaten zal hebben. Het draait er vooral rond om aan de werknemers te tonen dat je met hen bezig 
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bent, niet zozeer het budget dat je hier aan besteedt. Vooral zeer persoonlijke zaken scoren goed. Zaken 

waarbij de werkgever toont dat hij de prestaties van zijn werknemers apprecieert. Bv. moederdagkaartje, wall 

of fame volgens ancieniteit. Het gevoel dat je werknemer je een goede werkgever vindt kan je niet kopen. 

 

Fouten bij employer branding 

 

Klassieke fout bij het rekruteren is dat men soms iemand aanneemt, terwijl je al sterk vermoeden hebt dat 

deze persoon niet zal voldoen voor de job. Maar dat je toch hem aanneemt door externe druk. Bv. groot 

werknemerstekort, grote druk van klant die je pusht,… 

Communicatiefouten worden ook zeer vaak gemaakt. Dit dan wel intern. De manier waarop je communiceert 

met je werknemers. Dit gebeurt de hele dag door en kan je niet altijd hele studie rond maken wat je net zal 

zeggen. Je kan niet altijd rekening houden met hoe de werknemer de boodschap zal interpreteren. 

 

 

Employer branding binnen de onderneming 

 

Wordt beslist op het niveau van het management, is een zaak van de hele onderneming ook. Ook andere 

afdelingen en andere werknemers zullen hun zegje kunnen doen. Is dus zeker niet iets van HR alleen. Er is de 

medewerking van de gehele onderneming nodig.  

 

Trend employer branding 

 

In de toekomst steeds belangrijker. Het iets dat je als werkgever moet zien. Een bepaald inzicht dat je moet 

krijgen. En in toekomst zullen steeds meer mensen dit inzicht verkrijgen, dus zullen deze inspanningen ook 

steeds belangrijker worden. Je zal meer moeten doen om je te differentiëren tegenover andere werkgevers, en 

ook word je er steeds meer op afgerekend waneer je geen inspanningen doet op dit vlak. Bv. kleine 

zelfstandige kan veel efficiënter werken, indien hij inziet dat hij zijn werknemers moet koesteren en 

motiveren.  

 

HR- marketing 

 

Marketingprincipes binnen HR, is de aandacht voor meer dan alleen advertenties.  

• Ook kleine kaartjes bij de vacature krant plaatsen. Om aandacht te trekken. Efficienter dan vermelding in 

de krant.  

• Meet and speed: komt uit de dating wereld, speed dating, waarbij je als werkgever een groot aantal 

sollicitanten ziet en je als sollicitant meerdere werkgevers in één keer tegenkomt. Dit is een initiatief van 

vacature. Bij unique wil men er ook al bij zijn van bij het begin. Want het is een goede manier om op 
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korte tijd veel mensen te ontmoeten en men wil ook zijn steun geven aan dit initiatief van in het begin. En 

niet vanaf een 5e sessie moeten inpikken omdat je ziet dat anderen er succes mee hebben. Is ook goed 

voor het imago van goede werkgever om mee te doen aan deze nieuwe initiatieven 

• Mailings op basis van een database, eigen of aangekocht van scholen. (direct marketing) 

• Goed behandelen van werknemers die ontslag nemen of ontslagen worden. Deze hebben ook mening over 

de onderneming die ze aan anderen doorvertellen. 

 

 

Contact tussen marketing en HR verloopt zeer informeel. En binnen employer branding en HR- marketing 

worden deze principes onlosmakelijk aan elkaar vastgehecht. Uitstekend contact, ook fysisch geen barrière 

want bureaus zitten net naast elkaar. Besef binnen de onderneming dat samenwerking noodzakelijk is voor 

goede prestaties. Op vele vlakken net echt onderscheid meer tussen hr en marketing. er wordt niet naar elkaar 

gekeken van , wij zijn hr en jullie zijn marketing. zelfde einddoel. 

 

Belang van de marketing is dat ze ook realistisch is. dat het beeld dat naar buiten wordt gebracht ook klopt 

met de realiteit. Want de werknemers communiceren ook met de klanten, rechtsreeks of onrechtsreeks.  

 

Interne communicatie 

 

Via een intranet, beslissingen worden gemeld aan alle werknemers, zodat ze niet iets moeten vernemen uit 

externe media. Zodat ze de betrokkenheid van de werkgever voelen. Dus mail sturen naar iedereen zodat ze 

op de hoogte zijn.  

 

Concurrentie 

 

Binnen de sector wordt ernaar gekeken, maar heel beperkte info. Wel kijken naar concurrenten buiten de 

sector. Met deze mensen zelfs soms samenwerking. Ook overleggen van initiatieven. Ook op avond van 

bekendmaking kom je andere kandidaten tegen en wordt erover gesproken. Ook gepland om samen te komen 

met de top drie van vorig jaar, maar is er niet gekomen wegens agenda problemen.  
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Bijlage 5.2. Interview Volvo Cars Gent  

 
Branding 

 

Binnen volvo is branding zeer belangrijk, net zoals bij alle andere automerken. Volvo heeft een imago van 

zeer veilige wagen. In het verlengde hiervan liggen de gezinswaarden. Volvo wordt vaak gekocht als 

familiewagen en daarom is het aspect van de veiligheid ook zeer belangrijk. Er wordt binnen volvo zeer veel 

aandacht besteed om dit imago in stand te houden. Dit is dan wel meer de zaak van het hoofdkantoor in 

Zweden. Volvocars Gent houdt zich hier niet mee bezig. 

 

Employer branding 

 

Employer branding is ook sinds de beginfase sterk aanwezig binnen de onderneming. Vanaf beginsaf is er een 

sterke interesse in de weknemer en worden de nodige maatregelen getroffen om het hen zo aangenaam 

mogelijk te maken. Over de tijd is er wel een verschuiving in die inspanningen en de focus van die 

inspanningen.  

In de beginfase vooral de veiligheidswaarden die sterk aanwezig waren. De mensen een goed solide gevoel 

geven om voor volvo te werken. De uitdaging is er voor volvo in de hogere niveaus van de piramide van 

Maslow. De basisbehoeften zijn voldaan, want alle werknemers krijgen een zeer gunstig loon. De behoeften 

op hogere niveaus worden dan voldaan door aandacht te besteden aan teamwork en zelfbeheer, waarbij men 

zeer ver gaat en de werknemers zoveel als mogelijkheid de verantwoordelijkheden krijgen voor hun 

activiteiten. Ze kunnen zelf hun planning maken. Deze inspanningen kan men echter pas doen wanneer die 

basisbehoeften verwezenlijkt zijn. Hier wordt intern veel zorg aan besteedt.  

Extern probeert men zich ook te profileren als een werkgever waar het leuk is om te werken en waar er 

voldoende mogelijkheden zijn om zichzelf te bewijzen.  

 

Deze inspanningen probeert men ook zo goed mogelijk op te volgen. Dit door tevredenheidsenquetes af te 

nemen bij de werknemers. Via deze enquêtes komt dan naar voor op welke punten de onderneming goed 

scoort of net niet, en bij welke werknemers extra inspanningen nodig zijn.  
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Het specifieke imago dat men als werkgever wil nastreven staat beschreven in een beleidsnota (zie 

beleidsnota). In deze beleidsnota heeft men het engagement van het management naar de belangrijkste 

stakeholders, waaronder in de eerste plaats er naar de werknemers wordt gekeken. Door dit engagement van 

het management, kan iedere werknemer die zich onheus behandeld voelt dit tegen het management zeggen 

wanneer er fouten tegen deze beleidsnota zijn gemaakt. In deze beleidsnota wordt ook verteld hoe men de 

werknemerstevredenheid zal meten, dmv enquêtes. Ook is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd met de 

waarden die hoog in het vaandel worden gedragen door volvo ten opzichte van haar werknemers.  

 

 Binnen een onderneming van deze omvang is het ook van zeer groot belang om het employer brand duidelijk 

te communiceren met de vakbonden en ook hun mening hierin te integreren. Een goede relatie met de 

vakbonden zorgt ook voor een beter contact met de werknemers. 

 

 

Keurmerken 

 

Dit jaar voor de tweede keer meegedaan aan beste werkgever, nu bij de tweede deelname direct op een zesde 

plaats. Dit is een hele prestatie om als onderneming met 5000 werknemers direct zo hoog te eindigen. Dit 

bewijst de goede werking van het employer brand binnen volvo. De condities die men de mensen intern 

aanbiedt vallen dus zeker in de smaak en ook extern wordt met deze verkiezing aan een grote groep mensen 

medegedeeld dat volvo inderdaad in sterke mate bezig is met zijn werknemers. Beste werkgever geeft vooral 

een externe waarde. Want sinds de introductie van het beste werkgever programma binnen volvo is het 

contact met de werknemers niet veranderd. Het hele HR- beleid en het employer brand in het bijzonder zijn 

niet veranderd. Dit ook omdat beste werkgever niet het enige instrument is om aan employer branding en 

personeelstevredenheid te doen. Naast de rondvraag door beste werkgever wordt er ook op eigen houtje een 

interne analyse gedaan naar de tevredenheid van de werknemers. Hierdoor is benchmarking met andere 

onderneming mogelijk. De beleidsnota vormt de belangrijke rode draad binnen het employer brand. 

 

Wel zijn er veranderingen sinds 1999, wanneer volvo deel geworden is van de ford groep. Deze 

veranderingen kan men niet catalogeren onder goed of slecht. Bijvoorbeeld de personeelsadministratie is nu 

op één lijn geplaatst met deze van de andere vestigingen van ford, en zo werd het eigen systeem van volvo 

vervangen. Dit zijn aan te nemen veranderingen die de globale productiviteit ten goede komen. De DNA van 

de onderneming, zaken die volvo anders maken dan haar concurrenten, haar eigenheid, blijft op een 

nadrukkelijke manier naar voor komen, waardoor ze haar eigenheid, ook binnen de ford- groep kan behouden. 

Zo zijn Amerikaanse meer gericht op korte termijn rendement, en investeringen in werknemers die pas op 

lange termijn hun doeltreffendheid bewijzen zijn minder aanvaard. Maar dankzij de sterke prestaties van 
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volvocars Gent hebben ze hier zeker geen afstand moeten van doen en worden ze er zelfs in gesteund door de 

ford- groep, die ook wensen te leren uit de sterke punten van de volvo vestiging.  

 

Beste werkgever zorgen niet voor concrete oplossingen. Ze leveren enkel een uitgebreid rapport, met 

mogelijkheid tot benchmarken, maar deze zaken hebben een relatief duur karakter. Dit wordt aangevuld door 

intern te kijken met welke voorstellen de werknemers afkomen. Dit om nieuwe opportuniteiten te ontdekken. 

 

Andere keurmerken, TPM, total productive maintenance, komt uit Japan, meerbepaald het Japanese Institute 

of Maintenance. Dit is geen pure HR materie maar onrechtreeks door de met de productiviteit bezig te zijn, 

komt men toch terug bij teamwork en zelfontplooiing terecht.  

EFQM, European Foundation for Quality Management, hier wordt gekeken naar de efficientie van de 

bedrijfsvoering en ook naar de output van de productieprocessen. Wil men naar de efficientie hiervan kijken, 

dan komt men ook steeds weer terecht bij teamwork en de manier van communicatie binnen de onderneming. 

Voor beide keurmerken heeft men ook een onderscheiding gekregen. Volvocars Gent kan er ook prat op gaan 

dat zij de eerste onderneming buiten Japan was die met deze prijzen ging lopen. Dit is toch een bewijs van 

hun goede werk. 

 

Recrutering 

 

Volvo moet niet zoveel inspanningen doen op het vlak van recrutering, dit omdat de naam volvo als 

werkgever reeds de nodige naam en faam heeft en men dus dagelijks een pak post binnenkrijgt met vrijwillige 

sollicitaties. (p116,artikels) Deze post wordt systematisch bijgehouden gedurende twee jaar, en wanneer er 

een vacature is voor deze functie worden deze mensen verwittigd. Na die twee jaar worden mensen verwittigd 

dat geen vacature is gevonden voor hen. Ook worden de vacatures advalvas uitgehangen binnen de 

onderneming zodat intern mogelijke kandidaten ook de kans krijgen om voor deze job te solliciteren. Voor 

enkele specifieke functies moet wel soms geadverteerd worden.  

 

Toch vindt volvo het belangrijker om haar goede werkgeversimago verder te onderhouden om zo die spontane 

sollicitaties op peil te houden. Dit kost hen ook zoveel minder, want de kosten om dit imago van werkgever 

hoog te houden hebben ook een positieve afspiegeling op hun klanten.  

 

Ook een groot aantal interimarbeiders binnen volvo, dit om vlug te kunnen inspringen op veranderingen in de 

productie. Wanneer er een daling van de productie is kan men door die interim werkkrachten zonder veel 

problemen ook minder produceren, zonder daarvoor een groot aantal mensen op straat te moeten zetten. De 

werking met interimwerkkrachten heeft ook zijn nadelen, wanneer er een piek is in de productie moet men 

interimkrachten bij aanwerven. Dit moet op korte termijn gebeuren, dus deze werkkrachten zijn niet altijd van 

een even goed niveau. Dit heeft er dan toe geleidt dan men in piekmomenten met een turnovergraad van 20% 
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zat. Dit is zeer duur voor de onderneming, want deze werkkrachten brengen enkel kosten met zich mee. Ze 

moeten worden aangeworven, ze moeten worden opgeleid en ze zijn nog niet zo productief zoals het zou 

moeten zijn. Wanneer deze werknemers zeer vlug de onderneming terug verlaten, is dit een zeer kostelijke 

investering voor de onderneming.  

 

Extra werkkrachten waren ook nodig omdat men in 2003 een sterke stijging heeft gekend in de productie. Van 

170.000 naar 270.000 auto’s per jaar. Hiervoor werd samen met de vdab een test opgesteld waar 

geinteresseerden mochten aan deelnemen. De groep die slaagden voor deze test konden direct aan het werk bij 

volvo en ook was er een groep die eerst een bijkomende opleiding bij de vdab kreeg en dan opnieuw de test 

mochten doen. Indien ze dan slaagden werden ze ook opgenomen.  

 

Ook verschil in rekrutering voor verschillende posities. De bedienden zijn vooral ingenieurs, bij deze 

werknemers wordt er gekeken naar hun flexibiliteit, want er wordt verondersteld dat wanneer ze hun diploma 

hebben ze ook over de nodige technische kennis beschikken. Voor managementfuncties zien we dat deze vaak 

worden ingevuld door kaderleden die verder doorgroeien, dus daar verloopt de selectie door de jaren heen.  

 

Retention 

 

Een heel lage graad van turnover, zo’n 1,5% bij de bedienden en 3% bij de arbeiders. Deze lage percentages 

bewijzen de goede manier van werken op het vlak van employer branding. Zeker wanneer men deze cijfers 

kan voorleggen in een bedrijf van 5000 mensen. Deze cijfers kan men pas bekomen door op lange termijn een 

oprechte inspanning te doen als werkgever: 

• Teammeetings organiseren, om de werknemers de kans te geven om hun problemen te verwoorden. En 

ook als onderneming een duidelijk signaal te geven dat men bereid is naar hen te luisteren. Dit heeft de 

werknemers het gevoel dat ze belangrijk zijn binnen de onderneming. Dat ze nodig zijn. 

• Sterke graad van zelfverwezenlijking door het werken in teams, iedereen werkt binnen een team van 10 à 

15 man. Deze teams hebben in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk beslissingsbevoegdheid en 

verantwoordelijkheid. Deze empowerment wordt zover mogelijk doorgedreven, maar anderzijds moeten 

er ook regels zijn binnen de onderneming en kan niet iedereen eender welke beslissing nemen. Dus er is 

nog steeds een coördinatie over deze teams nodig. 

• Goed contact met de vakbonden, ze worden niet gezien als de vijand.  

• Aan de werknemers worden ook voordelen gegeven bij het aankopen van een auto van het 

ondernemingsmerk. Omdat men bij de fordgroep zit, zijn dit een ford, volvo, jaguar en land rover. Ook 

worden de directiewagens na een aantal jaar vervangen en verkocht aan de geïnteresseerde werknemers.  

• Doordat volvo ieder jaar enkele prijzen wint, voor enkele verbeteringsvoorstelllen, komt men na een tijd 

aan een aanzienlijk bedrag. Dit geld wordt gebruikt om aan iedere werknemer 25 euro te geven. Dit geld 
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moet gespendeerd worden om een activiteit te doen met het team. Dit zorgt voor een betere groepssfeer, 

maar toch wordt er niemand verplicht om hieraan mee te doen.  

• Employability, veel mensen kunnen meerdere jobs uitvoeren, dit maakt job switching mogelijk. 

• Training is ook een noodzakelijke investering maar ook op het vlak van zelfregulering krijgen ze 

voldoende ondersteuning. Dit resulteerde tot de prijs voor levenslang leren, verkregen door de organisatie 

van beste werkgever. Door de doorgedreven training zijn veel werknemers ook een stuk zelfstandiger, zo 

kunnen operatoren ook steeds meer problemen zelf oplossen voor de tussenkomst van iemand van het 

onderhoud nodig is. Verder uitgebreid door opleidingscentra. 

• Doorgroeimogelijkheden zijn aanwezig. Alle vacatures worden ad valvas opgehangen. Afhankelijk van 

de vacature, moet er ook aan enkele bijkomende voorwaarden worden voldaan: ancieniteit, 

kwalificaties,… Toch kan niet iedereen doorgroeien binnen de onderneming, want niet genoeg vacatures 

voor iedereen. Voor bedienden ook mogelijk, om door te groeien naar een meer managementfunctie, maar 

deze zijn ook niet zo talrijk, want volvo is ook een vrij vlakke onderneming. 

• Volvo ziet zijn werknemers als haar belangrijkste asset. 

 

Internal branding 

 

De waarden van volvo komen terug in de beleidsnota, de bijbel, deze worden dan vertaald naar doelstellingen 

naar de werknemer toe. Deze beleidsnota werd gecommuniceerd met de hele onderneming, en er was ook 

mogelijkheid tot feedback. Ook is er een weekbericht, waarbij alles dat het management wenst te melden aan 

haar werknemers direct wordt medegedeeld. Dit gebeurd elektronisch, maar ook is er nog een papieren versie 

voor elk team. Ook wordt elke 14 dagen een half uur vroeger gestopt met werken om een teammeeting te 

houden. Dit kost heel veel geld voor volvo, want dit is een half uur dat er geen auto’s worden gemaakt. Maar 

dit toont dat men echt inzit met haar werknemers, en dat men bereid is tijd in hen te investeren. Voor de 

werknemers is dit zeer motiverend, dat ze dit engagement zien van het management naar hen toe, en dat ze 

wanneer ze klachten hebben een medium hebben, de teammeeting, om deze klachten te verwoorden, zodat 

deze klachten ook tot bij het management raken. Verder worden in deze meetings de concrete 

teamproblematiek besproken.  

 

Ook zijn er veel werknemers die met een volvo rijden dit kan deels zijn omdat ze de waarden van de firma in 

zich dragen, maar daar is als werkgever moeilijk een zicht op te krijgen. De mensen zijn fier op hun product 

en willen er dan ook mee rijden.  

 

Verder geen beloning voor de waarden naar buiten te dragen. Volvo willen dit zeker niet doen. Dit ook om 

voor iedereen gelijke kansen te bieden, want niet iedereen werkt in een afdeling waar die ideeën tot 

verbetering voor het grijpen liggen. Het zou dan ook niet eerlijk zijn dat deze mensen geen kans maken op 

een bonus en andere werknemers wel. Dit brengt een eerlijke en objectieve beloning in het gedrang. Ook de 
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vraag, wanneer wat aan wie geven? Want ook vaak de verdienste van een groep. Dus om dit hele proces 

eerlijk te laten verlopen een gehele administratie nodig, dit zou teveel kosten voor hetgeen het opbrengt. Ook 

wanneer werknemers initiatieven lanceren, wordt dit niet beloond met financiële middelen, maar wel door hen 

voldoende de kans te geven om zich op deze manier te ontwikkelen. Wanneer ze een concreet systeem denken 

te kunnen verbeteren, dan worden ze op hun plaats vervangen en mogen ze dit systeem uitwerken. Ook 

worden er enkele best practices ontwikkeld waar deze voorstellen kunnen worden vergeleken en waar er 

contact is met collega’s, ook van andere ondernemingen. Wel wordt er ook elk jaar meegedaan aan een 

wedstrijd in zweden, die op zoek gaat naar de beste verbeteringsvoorstellen. Hierin scoort volvocars gent ook 

heel goed, en kapen ze ieder jaar enkele prijzen weg.  

 

De ondernemingswaarden worden ook in grote mate medegedeeld naar de werknemers door de manier 

waarop het management communiceert met haar werknemers. Er is ook veel informeel contact met de 

kaderleden, wat een vlotte samenwerking enkel maar ten goede komt. Zo wordt iedereen met de voornaam 

aangesproken. Ook doen kaderleden de moeite om eens te gaan luisteren naar teamgesprekken wanneer deze 

plaatsvinden.  

 

Employer branding binnen de onderneming 

 

HR is even belangrijk als alle andere afdelingen, ze zitten dus mee aan de onderhandelingstafel bij het hoger 

management. De waarde van HR wordt erkend binnen de onderneming. Men moet zich ook niet steeds 

opnieuw bevestigen als HR- afdeling.  Dus ook belangrijke samenwerking met PR.  

 

Toekomst 

 

In de toekomst steeds meer aandacht voor employer branding en voor de werknemer in het algemeen. Dit 

mede omdat ook steeds meer werkgevers het nut van gemotiveerde werknemers zullen ontdekken.  

Ook de focus verandert, maar dit is tijdsgebonden en afhankelijk van de situatie van het moment.  

 

HR- marketing 

 

Geen invloed van marketing binnen HR. Ook geen marketing afdeling binnen Volvocars Gent, want zijn geen 

direct contact met de klanten. Dit wordt gedaan in zweden. Wel is er een PR- afdeling waar er een dagelijkse 

samenwerking is. Dit vooral in hetgeen men naar de buitenwereld brengt.  

 

Wel is HR een zaak van de volledige onderneming, de HR afdeling zit niet op een eiland waar het 

management niets vanaf weet.  
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Bijlage 5. 3. Interview Compass- group 
 
Branding 

 

Compass- group geen of toch zeer weinig om bekendheid op te bouwen, veel belangrijker is het om 

bekendheid op te bouwen met haar merken binnen compass, zoals eurest, … Ook is compass te vinden in een 

B2B sector, waar dit imago van minder belang is.  

De visie die compass-group naar buiten draagt is : great people, great service, great results! 

 

Employer branding 

 

Dit is een zeer complex onderwerp, en men moet een dubbele vraag stellen bij het aanvatten van dit 

onderwerp.  

• Welk imago wil men als werkgever en als onderneming? 

• Hoe kunnen we de mensen overtuigen van dit imago? 

De algemene visie die men in het corporate brand naar buiten draagt, komt ook terug in het employer brand. 

Men wil dus gezien worden als een great employer. Dit is de basis van de strategie die men volgt. 

 

Het opbouwen van een mooi imago op zich is niet voldoende, want wanneer er loze beloften worden gemaakt 

zal het employer brand zeer vlug al z’n geloofwaardigheid verliezen. De werknemers moeten een bevestiging 

zien in de realiteit van het imago dat ze krijgen van compass-group voordat ze de onderneming betreden. Dit 

imago moet dus aangevuld worden met concrete actieplannen waarin er een concrete uitwerking is om het 

goede imago te kunnen ‘leveren’ aan de werknemers. Deze actieplannen omvatten: 

• People standards 

• Opleiding 

• Communicatie 

• Sociale aspecten 

• Reward & benefits 

• Work environment 

 

Ook op deze vlakken wil men de beste en dus ‘great’ zijn. Dit vindt men ook terug in de 8 opportuniteiten die 

men aanbiedt aan de werknemers.  

 

Employer branding heeft pas nut wanneer deze verschillende zaken op elkaar inwerken. Wanneer dus de 

hetgeen men de werknemers beloofd ook kan nakomen. Dus wanneer men reclame maakt heeft dit pas 
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rendement wanneer de achterliggende systemen van een hoge kwaliteit zijn. Dit zal er dan voor zorgen dat 

men met tervreden werknemers zit, die na verloop van tijd zullen optreden als brand ambassadors voor de 

onderneming. compass belgium heeft nu een 2000-tal werknemers, wanneer deze tevreden zijn kunnen zij 

ook reclame maken voor de onderneming. Daar waar het gevaar bestaat dat wanneer werknemers niet 

tevreden zijn, ze negatieve reclame kunnen maken. 

 

Employer branding wordt gedaan door compass group, terwijl de consumer brands, waar de consument dus 

mee in aanraking komt, vertegenwoordigt worden door de merken van compass group, zoals eurest, 

scolarest,… Compass-group op zich heeft geen bekendheid nodig, ook al omdat ze een B2B bedrijf zijn.  

 

Employer branding pas echt intensief aanwezig binnen de onderneming sinds 2002, voor 2002 wel 

inspanningen maar geen actief beleid op dit vlak. Nu consistente inspanningen om zo een goed imago als 

werkgever te krijgen. Er wordt een actieplan opgesteld dat verwezenlijkt moet worden. Dit plan omvat 9 

people standards, of 9 aandachtspunten: 

• Recruitment 

• Reward en benefits 

• Communicatie 

• Exit 

• Performance management 

• leadership 

• Training 

• Career development 

 

Op basis van deze criteria met de HR- afdeling beslissen welke activiteiten er moeten gedaan worden om de 

mensen tevreden te houden. Kijken welke van deze criteria het belangrijkst zijn en hoe deze op de meest 

efficiënte manier kunnen worden ingevuld. 

 

Opbouw van het employer brand 

 

Bij het employer brand kan men niet spreken van een bepaald systeem dat men moet volgen om succesvol te 

zijn. Er zijn niet bepaalde handelingen die men moet uitvoeren die garantie geven op succes. Het is een 

verzameling van werktuigen die afhankelijk zijn van elkaar en op elkaar inwerken. Dit is geen volledig 

rationeel systeem, doordat er invloed is van de verschillende afdelingen op elkaar.  

 

Employer branding binnen de onderneming 
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HR is een ondersteunende functie binnen de onderneming. Zij moeten helpen dat de 

ondernemingsdoelstellingen worden bereikt. Ze staan niet los van de andere afdelingen. Ook is employer 

branding in eerste instantie een zaak van het algemeen bestuur. Zij moeten hierachter staan en de waarde van 

deze afdeling kunnen inschatten.  

 

Employer branding in de toekomst 

 

Dit is een interessante opportuniteit voor de onderneming voor het beter bereiken van de 

ondernemingsdoelstellingen, maar is geen doelstelling op zich. Het blijft een soft functie. Zo zal een slecht 

HR- beleid niet leiden tot het einde van een onderneming, maar zal dit er wel mogelijk voor zorgen dat er 

mindere prestaties mogelijk zijn.  Dit mag niet de kern van de onderneming worden, het blijft een 

ondersteunende functie die ervoor zorgt dat de andere afdelingen beter kunnen werken. Dus alle afdelingen 

zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

 

 

 

Internal branding 

 

De waarden die men binnen compass-group heeft, great zijn in wat ze doen, moeten ze ook proberen over te 

brengen aan hun werknemers. Zodat ook zij een great service willen bieden aan de klanten.  

 

Iedereen moet weten wat zijn niveau is binnen de onderneming en wat zijn de verantwoordelijkheden en 

plichten die hieraan vasthangen. Hoe hoger de functie binnen compass hoe groter het gamma van de 

verantwoordelijkheden. Ook worden vele regels gestandaardiseerd, zodat alle 300 vestigingen een zelfde 

niveau en werkwijze kunnen aanbieden aan de klanten. Probleempunt hierbij is dat ook alle klanten 

verschillend zijn, en dus totaal andere eisen. Dus afweging tussen flex en standaardisatie (zo een kwalniveau 

garanderen). 

 

Middelen om de waarden te communiceren aan de werknemers: 

• Het gebruik van intranet waar de zaken naar de wn kunnen worden meegedeelt 

• Kleine valiesjes waar de nodige zaken inzitten waarbij iedere vestiging haar actieplan kan 

uitstippelen. Via kleine vlaggen duiden ze aan waar de waarden die het belangrijkst zijn voor de wn 

liggen en waar dus het meeste aandacht moet aan besteed worden.  

• Iedereen krijgt stressbal met daarop de waarden en de visie 

• Managers moeten ambassadeur zijn  van het merk, en zo het goede beeld naar voor brengen naar de 

werknemers toe 

• Resultaten van de tevredenheidsenquetes worden goed opgevolgd 
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•  

 

Tevredenheidsenquetes 

 

Iedere 18 maanden worden er tevredenheidsenquetes gedaan bij de werknemers. Dit om te weten in welke 

mate ze de waarden van de onderneming in zich dragen, en in welke mate ze tevreden zijn over hun 

werkgever. Uit deze tevredenheidsenquetes halen ze ook de nodige informatie om hun sterktes en zwaktes als 

werkgever te zien. Dit is ook een manier om haar inspanningen te communiceren naar de werknemers, dus 

tonen aan de werknemers dat ze met hen bezig zijn.  

 

Tevredenheidsenquetes van de managers. Dit omdat HR ook duidelijk gezien wordt als een ondersteunende 

dienst voor de onderneming. Ze hebben het vertrouwen van de onderneming dat hun inspanningen ook 

daadwerkelijk iets bijbrengen aan de organisatie, ook al is niet altijd een rendement op korte termijn 

zichtbaar. Door dit vertrouwen van het management krijgen ze ook voldoende middelen om mee te werken. 

Bij de managersenquete wordt er ook gekeken welke punten binnen HR belangrijk zijn voor de onderneming, 

en geven ze een beoordeling in welke mate dat HR hier de nodige inspanningen hebben gedaan.  

 

Beide vormen van enquêtes hebben hun belang, want zowel werknemers als managers zijn even relevant. 

 

Keurmerken: de randstad enquête 

 

Hierin worden de 158 grootste bedrijven van randstad geselecteerd, en waarin de mening van de werknemers 

over hun werkgever wordt bepaald. Dus hun tevredenheid. Het verschil met ‘beste werkgever’ is dat voor 

deze enquête de ondernemingen eerst worden geselecteerd door randstad zelf, en dat de onderneming dus niet 

zelf hun kandidatuur kunnen indienen. Ook zijn er bij ‘beste werkgever’ geen tevredenheidsenquetes nodig, 

waar dit bij randstad wel het geval is. Bij compass worden er wel interne tevredenheidsenquetes gedaan. 

De resultaten: 

• 88% van de wn zijn tevreden, evolutie van 76% dus goede stijging 

• ook zwakke punten worden getoond, bijvoorbeeld de beloning, en consistentie van aanpak met de 

werknemers,… 

• globaal zeer goede indruk van de werknemers 

• ook vergelijking met concurrenten (sodexso) en met algemene markt (158 deelnemers) is mogelijk 

• opmerkelijke pos evo de laatste twee jaar 

• alg mening, long term werkzekerheid,… allemaal zeer goed 

• neg: financiele gezondheid dit tov van de markt, maar dit vooral gevolg van sector 
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compass niet zozeer gekend, maar waar het gekend is heeft men wel een zeer positief imago. 

 

Geen andere keurmerken, ook omdat men van het principe uitgaat,dat men stap voor stap wil groeien binnen 

het employer branding principe. Het heeft geen zin om al met die keurmerken te beginnen wanneer je 

onderneming nog niet op punt staat op het vlak van employer branding. Pas wanneer een aanvaardbaar niveau 

is bereikt is het nuttig hieraan mee te doen.  

 

Ook wil men van de keurmerken geen doel op zich maken. Dit mag louter een hulpmiddel zijn in het vestigen 

van een goed werkgevers imago en het verkrijgen van gemotiveerde werknemers, niet het zo hoog mogelijk 

scoren in al die keurmerken. 

 

Recrutering 

 

Voor de arbeiders (1800 van de 2000) enkel advertenties in lokale kranten en de vdab. Voor de hogere 

functies meer inspanningen nodig en ook aangepast aan de functie. Zo gebeurde de recrutering voor IT-

specialist via het internet. Voor de arbeiders worden ook goede contacten gehouden met scholen. Deze 

leveren ook veel werknemers.  

Geen actieve marketingcampagne om de advertenties te begeleiden.  

Het gebruik van interims wordt beperkt, alhoewel dit niet altijd mogelijk is. Men moet ook voldoende flexibel 

blijven, zodat men kan zich kan aanpassen aan de markt.  

 

Retention 

 

Binnen compass hebben we een turnover graad van 13%, dit is relatief laag in de horeca- sector. Bv. 

mcdonalds is 150%! 

De argumenten om de mensen bij zich te houden: 

• mensen bevestigen in hun visie die ze hebben op de onderneming. Compass heeft een zeer goed 

imago bij werknemers en wil dit ook zeker behouden. 

• Ook bij interim-kantoren zullen veel interims kiezen om voor compass te werken. Deze zullen na 

verloop van tijd ook compass sneller aanraden aan haar werkkrachten. 

• Teamwork: door bv opleidingen in groep te laten volgen 

• Ook mogelijkheid tot verdere opleidingen. Dit is vrijblijvend voor de wn in welke mate ze dit willen 

doen. Iedere werknemer op zijn niveau heeft ook andere doelstellingen. Ook verplichte opleidingen 

ivm veiligheid en hygiëne. Deze gelden ook voor het management zodat deze ook dezelfde begrippen 

gebruiken. Zo een consistentie creëren ondanks het feit dat iedereen een andere managementstijl 
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heeft. Geen vaste limiet, gewoon op basis van de behoefte van de mensen en het management dat 

voldoende nut ziet in de opleiding. 

• Ook zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden binnen compass. Mensen met de juiste vaardigheden 

en voldoende ambitie kunnen zeker doorgroeien in hun huidige functie. Door de structuur die wordt 

gebruikt, niet piramidaal, met verschillende rollen die worden ingevuld. Dus daarom kunnen mensen 

ook veranderen van de rol die ze willen invullen binnen de onderneming.  

• Beloning is ook belangrijk. Niet zozeer als element van tevredenheid, maar wel als element van 

ontevredenheid. Indien de beloning niet eerlijk en obejctief verloopt zal dit een reden zijn tot onvrede. 

Qua niveau worden meestal de barema’s van de sector gevolgd. Voor hogere functies wordt een 

aantrekkelijk pakket geleverd, naast basisbeloning, ook een bonus en extra legale voordelen. 

• Er is een basisbeloning maar ook een bonus. Deze bonus wordt uitgekeerd op basis van de prestaties, 

zowel van zichzelf als deze van zijn vestiging als van deze van de volledig business unit. Deze manier 

van beloning moet de werknemers motiveren tot betere prestaties.  

 

HR- marketing 

 

HR- marketing is van belang omdat de resultaten die je met HR bereikt moeten medegedeeld worden met de 

omgeving. Zowel naar de klanten als naar de werknemers. Make a fuss about it. De resultaten worden ook 

binnen alle lagen van de onderneming medegedeeld. Zowel bij het management als bij de werknemers.  

Binnen compass heeft men het besef dat de werknemers van belang zijn, en dat HR weldegelijk zijn 

meerwaarde geeft aan de onderneming. Zo zien heel wat managers (80%) het personeel als één van de top 

prioriteiten binnen de onderneming.  

 

Samenwerking met marketing 

 

De externe communicatie gebeurd door marketing. Zij moeten ook zorgen dat de boodschap extern consistent 

naar buiten gebracht wordt. Dit terwijl de interne communicatie gedaan wordt door de HR- afdeling. Zo heeft 

men binnen compass een interne en een externe krant, deze worden samengesteld door resp HR en marketing. 

Er is dan wel overleg dat zowel in de externe als in de interne krant een zelfde beeld naar voor wordt 

gebracht. Maar beide afdelingen moeten, ook naar de toekomst toe, hun eigenheid behouden en hun eigen 

belang behouden.  

 

Marketing is van belang voor HR, in die mate dat de resultaten die men behaald of de activiteiten die men 

uitvoert via marketing worden medegedeeld, zowel intern als extern. Hierdoor ontstaat de nodige feedback en 

kan men het succes van de maatregelen evalueren en hierop het toekomstige gedrag op afstemmen.  
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Bijlage 5.4. Interview Microsoft 

 
Branding 

 

Microsoft probeert als bedrijf een aantal waarden naar voor te brengen, deze worden naar voor gebracht in de 

advertenties en in acties die gedaan worden. Microsoft beschikt wereldwijd over een zeer sterk merk, dat 

consistent aanwezig is over de gehele wereld. De kern van deze waarden is: “realizing potential”. Men gaat 

ervan uit dat microsoft, met de technologie die ze aanbrengt, de mensen toelaat om hun capaciteiten ten volle 

te benutten.  

 

Ook innovatie is een waarde die hoog in het vaandel gedragen worden bij microsoft. Er wordt dan ook vaak 

een inspanning gedaan om deze innovatie zoveel mogelijk verder te stimuleren. Mede door awards en 

wedstrijden.  

 

Binnen microsoft wordt HR ook als zeer belangrijk gezien. Men ziet HR zeker niet als een kosten- afdeling 

maar binnen Microsoft is men overtuigd van het nut van people management. Bij microsoft is er dan ook 

voldoende budget vrijgemaakt voor deze afdeling.  

 

Employer branding 

 

Binnen het employer brand wordt de visie van “realizing potential” verder doorgetrokken, ook voor de 

werknemers probeert men binnen Microsoft een job te creëren waarin de mensen hun talenten ten volle tot 

hun recht kunnen laten komen. Deze campagne van realizing potential loopt reeds twee jaar, zodat de link met 

het corporate brand al zeker twee jaar aanwezig is.  

 

Het employer brand wordt niet volgens een vaste structuur opgebouwd. Er is de link met het corporate brand. 

Er wordt dus wel voor gezorgd dat het positieve imago (mede bereikt door de awards van beste werkgever) 

voldoende op peil wordt gehouden, en men dus voldoende in de media komt als werkgever.  

 

Recruitment branding 

 

Vooral door het keurmerk van beste werkgever reeds een goed imago als werkgever opgebouwd. Daarnaast 

ook goede website waar alle vacatures te vinden zijn. Maar meeste werknemers worden door middel van 

referals aangetrokken!! Dit is door mond aan mond reclame van de huidige werknemers met potentiële 
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nieuwe werknemers. Dit heeft als bijkomend voordeel dat deze mensen reeds gekend zijn bij meerdere 

mensen in het bedrijf, dit maakt de integratie van de nieuwe werknemers ook eenvoudiger.  

 

Er is voldoende marketing aandacht voor het corporate brand, en omwille van de link tussen het corporate 

brand en het employer brand is het niet nodig om aparte marketingcampagnes te lanceren. Er worden dus 

enkel advertenties geplaatst indien er daadwerkelijk vacatures zijn, er is geen andere ondersteuning van het 

employer brand. Dit blijkt ook niet nodig te zijn, door de sterke link met het corporate brand, waar er ook 

voldoende aandacht is voor het HR aspect.  

 

 

Internal branding 

 

De aandacht voor het internal brand begint reeds bij de aanwerving. Er is een zeer uitgebreide 

selectieprocedure, waar er niet enkel gekeken wordt naar de skills van de mensen, maar ook naar hun 

persoonlijkheid en de mate waarin hun waarden overeenstemmen met de waarden van Microsoft. Dit door 

middel van gesprekken met mensen van Microsoft. Zo wordt gekeken naar de passie die de mensen aan de 

dag leggen voor hun job. Bij Microsoft is passie van groot belang.  

Dit internal brand wordt dan verder versterkt bij de eerste werkdag, die kan gezien worden als een soort 

introductiedag. Op deze introductiedag ziet de nieuwe werknemers een filmpje van Steve Bowmer en Bill 

Gates die de nieuwe werknemers verwelkomen en hen de waarden van Micrsoft al eens kort uit de doeken 

doen. Dit zelfde filmpje wordt getoond aan alle nieuwe werknemers over heel de wereld. Dit garandeert ook 

de consistentie van de ondernemingswaarden die naar voor worden gebracht. Deze waarden leven in het 

bedrijf en er wordt er alles aan gedaan om ze levendig te houden. µ 

 

Ook voldoende belang gehecht aan interne communicatie. Dit via een wekelijkse nieuwsbrief die elektronisch 

verstuurd wordt. Hierin worden de meest kenmerkende trends beschreven en belangrijke aankondigingen. Er 

is ook een intranet dat zeer intensief gebruikt wordt. Hierop wordt zeer veel gepost, zodat iedereen weet wat 

er leeft in de onderneming. Ook is er maandelijks een corporate newsletter. Er is dus een zeer goed contact 

tussen de verschillende afdelingen en de verschillende vestigingen.  

 

Personeelsbehoud 

 

De bob- award (best in belgium- award) wordt maandelijks uitgereikt. Deze prijs kan men winnen doordat 

men wordt voorgedragen door een collega. Deze collega moet dan zijn nominatie verklaren en staven. Er 

wordt dan gekeken in welke mate de prestaties ook gelinkt zijn aan de waarden van Microsoft.  

 

Het is vooral een combinatie van een hele resem factoren: 
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• De job op zich heeft een zeer interessante inhoud. Dit omdat Microsoft zeer innovatief is in haar 

producten, waardoor vele mensen hun creativiteit en innovativiteit volledig kwijt kunnen in hun job. 

• Verder worden er een aantal kleine zaken gedaan om op de werkvloer zelf de sfeer te verbeteren. Zo is er 

op elke verdieping een keukentje waar elke morgen gratis fruit te vinden is, en gratis frisdrank en over de 

middag gratis soep. Dit zijn van die kleine zaken die wel grote impact kunnen hebben op de motivatie en 

tevredenheid van de werknemers. Bij micosoft is men zich van dit belang bewust en zullen deze diensten 

niet de eerste zijn die zullen verdwijnen, wanneer besparingen nodig zijn, waar dit in vele andere 

bedrijven wel de eerste plaatsen zijn waar er in de kosten snoeit.  

• De mensen zijn gepassioneerd ten opzichte van hun werk.  

• Er heerst een aangename werksfeer en ook het feit dat de vooropgestelde resultaten behaald worden 

draagt mede bij tot deze positieve sfeer. Er is een informeel contact tussen de verschillende werknemers, 

zo wordt iedereen met de voornaam aangesproken. 

• Er is een zeer vlakke structuur. Deze structuur bestaat niet uit een traditionele piramidale opbouw, maar er 

worden V- teams opgesteld waarbinnen men moet werken aan een bepaald probleem, marktsegment of 

project. Binnen deze teams zijn alle werknemers evenwaardig.  

• Door de vlakke structuur is er ook voldoende verantwoordelijkheid die doorgegeven worden aan de V- 

teams.  

• Ook worden mensen voldoende ondersteund in hun ontwikkeling binnen de onderneming. Binnen de 

onderneming worden de mensen voortdurend gechallenged. De mensen krijgen voortdurend nieuwe 

uitdagingen binnen de onderneming, zodat ze hun eigen potentieel ten volle kunnen ontwikkelen. Dit 

zorgt voor een hoge graad van zelfverwezenlijking.  

• Er wordt voldoende feedback gegeven aan de werknemers, ze krijgen een development review. Dit 

gesprek evalueert hun activiteiten van het voorbije jaar, maar peilen ook naar hun ambitie binnen de 

onderneming. Hoe en waar ze zichzelf zien binnen een jaar. Dit gesprek wordt jaarlijks gevoerd, en dus 

ook jaarlijks aangepast. Ook wordt gekeken hoe die ambities dan concreet kunnen worden ingevuld.  

• Ook zijn er doorgroeimogelijkheden binnen Microsoft, maar niet volgens een vast pad. De onderneming 

evolueert zodanig snel, zodat de werknemers automatisch meegroeien met de onderneming. Zo verandert 

men gemiddeld binnen Microsoft om de twee jaar van job. Hierbij groeit men mee in zijn functie.   

• Training is ook sterk aanwezig binnen Microsoft, maar wordt wel verschillend ingevuld binnen de 

onderneming afhankelijk van de afdeling. Zo zal men bij sales een aantal verplichte trainingen moeten 

volgen waarvoor men dan ook een certificaat krijgt bij het slagen. Ook bij people managers is er een vast 

traject van opleidingen die men moet volgen. Verder worden door Microsoft tal van opleidingen 

aangeboden of voorgesteld. Anderzijds kunnen onderneming zelf ook opleidingen voorstellen en wanneer 

de nodige relevantie hebben met de bedrijfsactiviteiten worden deze zeker toegestaan. De bijkomende 

trainingen worden aangemoedigd. Dit hangt samen men de algemen visie van “realize your full 
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potential”. Er is wel een beperking van de cursussen die men kan volgen, het werk mag niet in het 

gedrang komen.  

• Ook de directie toont voldoende appreciatie voor haar werknemers. Ook is er jaarlijks een groot event in 

Amerika, waar projecten van vestigingen van over heel de wereld worden beoordeeld. De beste projecten 

worden dan beloond. Dit door appreciatie maar ook een financiële beloning. De concurrentie tussen de 

verschillende vestigingen werkt ook motiverend, bij microsoft speelt men daar goed op in, wat zeker niet 

in elke multinational het geval is.  

• Beloning is ook hier niet de kern om de mensen tevreden te houden. De mensen worden tevreden 

gehouden door het aanbieden van een heel verdienstelijk loon en het gebeurd ook op een objectieve 

manier, zo is er een deel variabel loon, dat afhankelijk is van de prestaties.  

 

Al deze zaken zorgen voor een zeer lage turnovergraad binnen de onderneming, deze bedraagt nog geen 2%. 

Dit is ook mede te wijten aan de sterke groei van de vestiging. Ook is er de mogelijkheid om internationaal 

door te groeien. Micosoft in 94 bestond uit 45 mensen, en in 2004 meer dan 200 mensen.  

 

Jaarlijks is er een poll (enquête) die de tevredenheid van de mensen moet meten. Hier wordt dan jaarlijks een 

actieplan aan gekoppeld, om aan de noden die leven bij de werknemers tegemoet te komen.  

Ook wordt er tweemaal per jaar gevraagd aan de werknemers wat ze vinden van hun manager, en wat er 

misschien zou moeten veranderen. 

Toen werd meegedaan aan beste werkgever werd nog een extra enquête gedaan. Op het initiatief van beste 

werkgever.  

 

Keurmerken 

 

Vanaf het eerste jaar deelgenomen (2003), en twee jaar op rij de award gewonnen. Nu in het derde jaar beslist 

om niet meer mee te doen. Dit omdat men na twee jaar de eerste positie te hebben, men enkel nog minder 

goed kan doen, met een omgekeerd effect als gevolg. Ook zijn er enkele interne HR- projecten die nu de 

prioriteiten krijgen, want de verkiezing van beste werkgever vergt ook de nodige tijd en inspanningen van de 

ondernemingen en de HR- afdeling in het bijzonder.  

De voordelen die men uit de beste werkgever award haalt, is dat men naar de huidige werknemers toe een 

positief beeld kan geven, ze worden bevestigd in hun beeld van de onderneming. Ook zien ze het als een 

beloning voor hun activiteiten. Maar een belangrijkste punt van de beste werkgever is dat men zo voldoende 

bekendheid verwerft als werkgever naar buiten toe. Dus dit zorgt voor een doeltreffende communicatie naar 

de potentiële werknemers. Dit moet dan leiden tot meer spontane sollicitaties en een stijging van de algemene 

bekendheid van Microsoft, want Microsoft is zeer gekend door zijn producten, maar niet als werkgever. 

Mensen hebben Microsoft ook beginnen overwegen als mogelijke werkgever.  
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In  Belgie is beste werkgever de meest evidente award om aan deel te nemen. Ook worden niet aan nieuwe 

keurmerken deelgenomen. Deze keurmerken vergen veel tijd en geld, en de energie wordt nu gestopt in 

andere initiatieven. Bij microsoft wil men geen keurmerk hebben, omwille van het keurmerk. Na de eerste 

twee succesvolle jaren, is het nut van het keurmerk nu wat minder, daarom werd besloten om de deelname 

aan welk keurmerk dan ook achterwege te laten. Men had bij micosoft meer te verliezen dan te winnen, om nu 

nog een derde keer deel te nemen aan de verkiezing.  

 

Toekomst 

 

Employer branding is zeer belangrijk en zal in de toekomst nog belangrijker worden. Dit zowel omdat het in 

een stijgende trend zit, maar ook omdat men nog niet terug op de piek van de economische groei zit, en men 

dus nog bezig is aan het evolueren naar een nieuwe war for talent. Deze visie leeft zowel bij HR, maar zeker 

ook bij het algemene management. Dus ook in de toekomst moeten voldoende budgetten worden vrijgemaakt.  

 

HR- marketing 

 

HR toont de behoeften die marketing dan moet omzetten naar een concrete campagne.  

 

HR- marketing is geen begrip waar men actief mee bezig is in de onderneming. Wel wordt het belang erkent 

van het voldoende marketen van de activiteiten die in HR worden gedaan, naar de rest van de onderneming. 

Men zou dus enkele marketingprincipes kunnen toepassen binnen het HR beleid, bv door het personeelsbeleid 

te segmenteren naar specifieke doelgroepen van soorten werknemers. (bijvoorbeeld aparte interne comm naar 

nieuwe werknemers, werknemers per afdeling, …) Dit is ook nog niet aanwezig bij microsoft, ook omdat men 

niet overtuigd dat dit voldoende rendabel is. Deze ideeen klinken goed in de literatuur, maar zijn niet evident 

om ze op een rendabele manier te integreren in de onderneming. Men stelt zich vragen bij de nood aan dit 

principe. Er zal bij de bedrijven geen vraag zijn naar extra kosten om hierop te maken.  

 

Wel blijft het zeer belangrijk om binnen HR zich ervan bewust te zijn dat de activiteiten voldoende 

gecommuniceerd worden.  

 

De samenwerking tussen HR en marketing verloopt wel zeer vlot, en deze samenwerking is noodzakelijk. 

Men kan deze twee afdelingen niet meer los van elkaar bekijken. Deze samenwerking zal steeds intenser en 

verder doorgedreven worden naar de toekomst toe.  Waarbij de focus van marketing vooral extern is en bij 

HR is de focus vooral intern.  
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Bijlage 5.5. Interview Guidant 
 

Guidant kan worden gezien als een autoriteit in de cardiovasculaire industrie. Ze zijn wereldmarktleider wat 

betreft het ontwerpen en ontwikkelen van medische producten voor hart- en vaatziekten. Guidant werd in 

1994 opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot een onderneming met een omzet van 3,6 miljard dollar en meer 

dan 12.000 werknemers. Het hoofdkantoor bevindt zich in Indianapolis en er zijn belangrijke vestigingen in 

Californië, Minnesota, Texas, Washington, Brussel, Puerto Rico en Ierland. Het interview werd afgenomen 

op 21 april 2005. De HR- manager, Frederick Nolf, werd geïnterviewd.  

 

Corporate Branding 

 

Guidance heeft geen al te sterk corporate brand opgebouwd. Dit is een bewuste keuze, omdat ze een B2B- 

bedrijf zijn en ze geen grote algemene bekendheid nodig hebben. Wel is er voor gezorgd dat bij de mensen 

waar ze wel gekend zijn, dus binnen de sector, ze wel een uitstekende reputatie hebben. Men ziet Guidant als 

een zeer kwalitatieve onderneming. De producten van Guidant worden gezien als de beste op de markt. Dit is 

ook het imago dat ze willen hoog houden ten opzichte van de mensen binnen de sector. Ze willen gezien 

worden als een leverancier van producten met een zeer hoge kwaliteit, en als leverancier van een goede 

service naar de klanten toe.  

 

Employer branding 

 

Binnen het employer brand wordt de dimensie van kwaliteit verder uitgewerkt. Men wil gezien worden als 

een kwalitatieve werkgever. Een plaats waar het zeer leuk is om te werken, en waar mensen zich voldoende 

kunnen ontwikkelen. Het employer brand is ook stelselmatig ontstaan binnen Guidant. Ze hadden geen 

probleem op het gebied van werknemerstevredenheid, maar ze wilden deze toch verbeteren. Dit mede omdat 

doorheen de jaren het besef over het belang van gemotiveerde werknemers is gegroeid, waardoor er ook meer 

nadrukkelijke aandacht ontstaan is naar de werknemers toe.  

Guidant werd altijd al gezien als een goede werkgever, maar hun employer brand had gewoon niet de nodige 

bekendheid. Mensen weten niet dat Guidant zo’n goede werkgever is, dus op dit vlak wenste men nog wat 

extra inspanningen te doen. De lage bekendheid van het corporate brand door hun activiteit in een B2B- 

omgeving, heeft dus ook zijn nadelen.  

 

Het succes van het employer brand is ook te danken aan de aandacht die het management heeft voor de HR- 

afdeling. Binnen Guidant wordt door het management voldoende tijd en geld geïnvesteerd in de HR- afdeling. 

Dit ook omdat men binnen het management de overtuiging heeft dat HR noodzakelijk is voor de lange termijn 
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productiviteit van de onderneming. Bij management vergaderingen gaat er steevast een groot deel van de 

aandacht uit naar HR.  

 

Recruitment branding 

 

De rekrutering bij Guidant verloopt vooral via agentschappen en headhunters. Voor specifieke functies wordt 

ook vaak beroep gedaan op het netwerk van de werknemers. Mensen waarmee ze in contact komen en die de 

juiste capaciteiten hebben kunnen dan voorgesteld worden om te solliciteren bij Guidant. Guidant plaatst geen 

advertenties in kranten voor rekrutering, omdat de netwerken zeer kwalitatieve kandidaten opleveren. Dankzij 

de verkiezing van de ‘beste werkgever’, heeft men ook wat meer bekendheid verworven, zodat het aantal 

spontane sollicitaties sterk is gestegen. Deze bekendheid wil men nu verder versterken, door het opzetten van 

een marketing campagne. Zo werd een reclamecampagne gevoerd in de Financial Times, en ook in vele 

business schools werd deze boodschap rondgedeeld. Bij het vrijkomen van vacatures, wordt dit ook eerst 

altijd bekend gemaakt binnen de onderneming. Wanneer iemand deze vacature wil invullen, dan mag hij altijd 

hiervoor solliciteren. Is deze kandidaat geschikt, dan wordt niet meer extern gekeken. Wat echter wel niet wil 

zeggen dat interne sollicitanten sowieso de job krijgen. Ze moeten capabel zijn.  

 

Internal branding 

 

Vanaf de rekrutering wordt direct gekeken of de mensen de Guidant waarden in zich dragen. Wanneer een 

kandidaat de juiste technische vaardigheden heeft, maar de waarden van Guidant niet deelt, dan zal deze 

geweigerd worden. Zo wordt er veel belang gehecht aan de manier waarop mensen kunnen samenwerken en 

contacten kunnen leggen, en hoe ondernemend men is. Een werknemer moet zelf voldoende initiatief durven 

nemen. Deze ‘cultural fit’ is zeer belangrijk om zo het internal brand in stand te houden, want het zijn de 

werknemers die dit internal brand voor een groot deel aan de buitenwereld overbrengen.  

 

De interne waarden die het belangrijkste zijn binnen Guidant, zijn de waarden van kwaliteit en wat men als 

onderneming kan bijbrengen aan de levenskwaliteit van de mensen. De mensen van Guidant helpen elke dag 

het leven van honderdduizenden patiënten in de hele wereld te redden en te verbeteren. Dit besef wil men ook 

bij de werknemers overbrengen. Het is voor een werknemer zeer motiverend dat ze door hun activiteiten, het 

leven van andere mensen kunnen redden. Ook kunnen deze werknemers de lijn doortrekken, en zien dat 

Guidant zo bezorgt is om haar klanten en dus ook zoveel waarde zal hechten aan de tevredenheid van haar 

werknemers.  

 

Binnen Guidant worden veel inspanningen gedaan om deze waarden aan alle werknemers kenbaar te maken. 

Er zijn werkgroepen opgericht waar alle werknemers aan deelnemen en waar de waarden van Guidant naar 

voor worden gebracht. Ook wordt aan de werknemers gevraagd, hoe men deze waarden nog beter kan 
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overbrengen op alle werknemers. Alle werknemers worden dus actief betrokken bij het internal brand, en hoe 

het moet worden gecommuniceerd. Dit op zich al zorgt dat de interne waarden leven bij de werknemers.  

Om het internal brand te onderhouden is er ook een ‘culture award’, waar collega’s elkaar kunnen nomineren. 

Deze nominaties moet men staven, door te verklaren welke waarden die collega goed heeft naar voor 

gebracht. Vorig jaar heeft men ook een map opgesteld met hierin meer uitleg over de waarden van Guidant, 

en ook werd er een rugzak gegeven. Deze rugzak, met het logo van Guidant en ‘beste werkgever’ erop, 

versterkt het gevoel over de ondernemingswaarden bij de werknemers. wanneer de werknemers met deze 

rugzak rondlopen, dan tonen ze hoe trots ze zijn over hun onderneming en de ondernemingswaarden. Verder 

moet een intranet zorgen voor voldoende interne communicatie binnen een vestiging en tussen de 

verschillende vestigingen. Ook wordt op verschillende manieren binnen de onderneming gecommuniceerd, 

dat men is verkozen tot ‘beste werkgever’. Een belangrijke slogan bij deze communicatie is: “together we 

make it happen”. Zodat duidelijk wordt dat de award het gevolg is van het hecht samenwerken binnen de hele 

onderneming, en dat het niet enkel de verdienste is van de HR- afdeling.  

 

Personeelsbehoud 

 

Guidant kan binnen de sector zeer goede resultaten voorleggen. Hierdoor kan ze haar werknemers de nodige 

werkzekerheid garanderen. Verder gaat men er bij Guidant van uit dat goede resultaten en goede werknemers, 

andere goede werknemers aantrekken. Wanneer Guidant staat aangeschreven als de beste binnen zijn sector, 

dan zullen gemotiveerde mensen willen deel uitmaken van dit geheel. Ze zullen een grotere uitdaging zien om 

bij deze onderneming te komen werken. De beste willen met de beste werken.  

 

De mening van de werknemers wordt ook om de twee jaar gemeten, dit gebeurt niet door middel van een 

klassieke tevredenheidsenquête, maar door intern onderzoek naar ‘vital signs’. Dit is een ‘engagement’- 

onderzoek. Binnen Guidant wil men dat de werknemers ‘engaged’ zijn, en niet gewoon tevreden. Dit is de 

mate waarin de werknemers ‘brand ambassadors’ zijn. De mate waarin ze trots zijn op hun werkgever, en dit 

aan de buitenwereld ook laten merken, maar ook de mate waarin ze bereid zijn om extra inspanningen te 

leveren voor de werkgever. Verder worden ook exit- interviews gedaan om zo mogelijke gebreken in het 

beleid op te sporen. Kenmerkend is wel dat bij een intern onderzoek, de werknemers zeer kritisch zijn, en alle 

negatieve punten opnoemen. Dit om nog mogelijke verbeteringen naar voor te brengen. Indien er echter een 

extern onderzoek wordt gedaan, dan zijn ze zeer positief over hun werkgever, omdat ze daadwerkelijk ook 

echt gelukkig zijn als werknemer.  

 

Binnen Guidant heeft men ook een zeer lage turnovergraad. Deze is lange tijd 0% geweest, nu ligt deze rond 

de 5%, maar dit is meer te wijten aan andere zaken, zoals ontwikkelingen binnen de sector, dan aan een 

dalende tevredenheid bij de werknemers. Er worden veel concrete initiatieven uitgewerkt binnen Guidant om 

het personeelsbehoud te maximaliseren. 
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• Er is een ‘event- committee’ opgesteld die zorgen voor de organisatie van evenementen. Zo is er 

iedere eerste vrijdag van de maand de mogelijkheid om met de collega’s wat te gaan drinken. Ook 

zijn er jaarlijks speciale evenementen: sinterklaasfeest, Kerstmis drink, bij het begin van het jaar 

is er een ‘kick- off’- evenement ook is er jaarlijks een tuinfeest waarbij het gehele gezin is 

uitgenodigd. Dit wordt allemaal georganiseerd door het ‘event- committee’. Dit wordt dus niet 

door het bestuur gedaan.  

• Binnen Guidant is er een structuur van job- rotation, waardoor men vaak een andere jobinvulling 

heeft en men dus een ruime persoonlijke ontwikkeling krijgt. Dit brengt ook met zich mee dat er 

voldoende mogelijkheid is tot doorgroeien. Dit geldt wel niet voor alle werknemers, want de 

mogelijkheid tot doorgroeien is niet gebaseerd op basis van tijd en geduld, maar op basis van 

prestaties. Deze persoonlijke ontwikkeling wordt ook gestimuleerd door de hoge graad van 

expertise die geëist wordt van de werknemers.  

• Er is ook voldoende ruimte voor empowerment. Zo wordt voldoende ruimte gelaten aan de 

werknemers om initiatief te nemen. Zo zullen voorstellen van alle werknemers bekeken worden, 

en alle nuttige projecten worden uitgevoerd. De werknemer zelf kan hierbij dan helpen bij de 

uitwerking van het project. Dit kunnen projecten zijn om de producten te verbeteren, maar ook 

projecten om de groepssfeer te verbeteren.  

• Alle werknemers beschikken over een trainingsplan. Dit is een plan dat ze opstellen in functie van 

hun persoonlijke ambities. Binnen Guidant is er ook een trainingboek, waarin alle opleidingen die 

door Guidant zelf worden georganiseerd vermeld staan. Afhankelijk van hun trainingsplan 

kunnen ze dan de nuttige opleidingen volgen die hen kunnen helpen bij het verwezenlijken van 

hun ambities.  

• Verder wordt erop toegezien dat bij het afdanken van werknemers, dit steeds op een zeer correcte 

manier verloopt.  

• Er is ook gezorgd voor een goede werkomgeving. Er is hier voldoende in geïnvesteerd omdat 

mensen toch betere prestaties kunnen leveren in een omgeving waar ze zich goed voelen. 

Wanneer de omstandigheden niet zo comfortabel zijn, zal dit de motivatie zeker niet ten goede 

komen. Dit wordt ook gezien als een teken van het management, dat ze voldoende wensen te 

investeren in hun werknemers.  

 

Toekomst 

 

Binnen Guidant is men er ook van overtuigd dat HR in het algemeen en employer branding in het bijzonder in 

de toekomst steeds in belang zullen toenemen. Omdat men steeds meer ziet dat de werknemers zelf kiezen 

voor wie ze gaan werken. Dus wil men de beste werknemers aanwerven, dan moet men als beste werkgever 
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naar voor komen. Dit stijgende belang geldt voor deze begrippen in het algemeen, maar ook specifiek binnen 

Guidant.  

 

Keurmerken 

 

Guidant heeft reeds zeer lang een keurmerk voor employer branding in de VS, waar ze meededen aan de 

‘Fortune 100 best companies to work for’. Er waren toen nog geen keurmerken in België, maar toen ‘beste 

werkgever’ op de markt kwam wilden zij direct hieraan deelnemen. Het eerste jaar is dit mislukt wegens een 

misverstand met de organisatie van ‘beste werkgever’, maar nu doet Guidant reeds twee jaar mee aan de 

verkiezing. Er werd ook bewust voor ‘beste werkgever’ gekozen, omdat dit keurmerk het dichtst aansluit met 

het keurmerk dat gebruikt wordt in de VS. Zo kon toch enige interne consistentie worden behouden tussen de 

verschillende vestigingen. Ook werd gekozen voor ‘beste werkgever’ omwille van hun werkwijze. Door de 

directe meting van de tevredenheid van de werknemers, zal echt de beste werkgever naar voor komen. Terwijl 

bij andere peilingen vaak aan neutrale mensen gevraagd wordt, voor wie ze graag zouden willen werken. 

Hierbij scoren dan vooral de ondernemingen met een goed en bekend imago zeer goed, terwijl dit niet 

noodzakelijk de beste werkgevers zijn. Binnen de verkiezing van ‘beste werkgever’ heeft Guidant, vorig jaar 

een vijfde plaats gehaald, en dit jaar zijn ze opgeschoven naar een vierde plaats. In 2005 hebben ze ook een 

speciale award gekregen voor ‘gender equality’. Er is dus zeker geen sprake van discriminatie binnen 

Guidant.  

 

Het keurmerk wordt ook steeds gebruikt om te benchmarken met de omgeving, maar het belangrijkste 

voordeel van het keurmerk is echter de erkenning. Het is een soort bewijs dat men kan voorleggen aan de 

werknemers, dat het employer brand meer is dan gewoon wat mooie woorden. Ze hebben een officieel 

‘quality label’ als werkgever. Aangezien men een vierde plaats inneemt in België, kan men dit duidelijk naar 

voor brengen dat men één van de beste plaatsen in België is waar men kan werken. Dit heeft een zeer positief 

beeld naar potentiële nieuwe werknemers. Voor Guidant is dit zeer belangrijk, want ze hebben anders weinig 

bekendheid bij het grote publiek, dus veel mensen weten niet dat Guidant zo’n goede werkgever is. De 

verkiezing van ‘beste werkgever’ is dus vooral belangrijk om wat meer bekendheid te krijgen als werkgever. 

Zodat de beste potentiële werknemers weten wie Guidant is en misschien voor hen zouden solliciteren, waar 

dit vroeger niet het geval was. Dus op het vlak van rekrutering heeft het keurmerk zeker ook zijn invloed. Een 

ander belangrijk voordeel voor de huidige werknemers is dat Guidant toch wat meer media- aandacht krijgt 

door deze verkiezing, waardoor de trots van de werknemers voor hun werkgever nog versterkt wordt. 

Wanneer niemand weet hoe goed hun werkgever is, of wanneer niemand de onderneming kent ontstaat er 

frustratie bij de werknemers. Men is fier op zijn werkgever, en het is leuk wanneer andere mensen van dit 

goede imago op de hoogte zijn. Het keurmerk heeft ook een positief effect op de klanten. Vele klanten zien 

het als een extra indicatie voor de kwaliteit van Guidant. Wanneer ze goede werkgever zijn, zullen ze ook 
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over goede werknemers beschikken waardoor ze een goede service kunnen bieden en zeer kwalitatieve 

producten kunnen ontwikkelen.  

 

HR- marketing 

 

Binnen Guidant zijn de marketinginvloeden vooral intern te merken. Men wil communiceren aan de 

werknemers welke inspanningen gedaan worden om hun werkomgeving te verbeteren. Ook ten opzichte van 

de markt wil men dit positieve beeld naar buiten brengen. In de eerste plaats gebeurd dit nu door het ‘beste 

werkgever’ keurmerk. Ten slotte is er ook een duidelijke communicatie nodig naar andere stakeholders, 

bijvoorbeeld investeerders. Zodat deze stakeholders verder overtuigd geraken van de positieve kwaliteiten die 

Guidant te bieden heeft.  

 

Verder zijn de marketingprincipes ook duidelijk te zien in de externe communicatie. Zo is er de advertentie 

binnen de Financial Times, waar niet alleen reclame wordt gemaakt voor Guidant, maar er ook expliciete 

vermelding is van het keurmerk dat Guidant heeft als werkgever.  

 

De HR- afdeling op zich wordt ook steeds professioneler. En wordt steeds verder geïntegreerd in de kern van 

de onderneming. Doordat er niet echt een grote marketingactiviteit is binnen Guidant, kan er wel niet echt 

gesproken van een intense samenwerking tussen marketing en HR.  

 

 

 

 

 

 

 

 


