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Bij employer branding komt heel wat kijken. Jouw DNA 
als werkgever laat zich al gelden vanaf het moment dat 
je bij een potentiële sollicitant in het oog springt met je 
website, een vacature, … 

Bovendien eindigt de candidate experience (CX) van je 
mogelijke medewerkers nog lang niet zodra ze jou hun 
cv hebben bezorgd – integendeel. Ben je vastberaden 
om al jouw kandidaten voortaan van begin tot einde 
een vlekkeloze candidate journey te laten doorlopen, die 
perfect weergeeft waar jouw bedrijf als werkgever voor 
staat? Tips bij de vleet in dit e-book! 

Natuurlijk wil je graag zo snel mogelijk aan de slag. 
Daarom splitsten we onze adviezen op in de drie fasen 
van de candidate journey. Handig, toch?  

Fase 1: peacocking (campagnevoeren) 
Fase 2: flirten (de kandidaat deelt zijn of haar cv)
Fase 3: nurturing (zodra je een cv hebt ontvangen)

Wat jou nu precies te doen staat om in elke fase een 
optimale CX te bieden? Lees verder en ontdek het 
meteen!
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De war for talent woedt in alle hevigheid voort. In de beginfase van de candidate 
journey draait alles dan ook om aandacht trekken – peacocking, zoals dat in 
Amerikaanse datingtermen heet – zodat een kandidaat die bij jouw concullega’s 
solliciteert, zeker ook eens bij jou aanklopt – of jouw concurrenten misschien zelfs 
gewoon volledig links laat liggen. De beste manier om daarin te slagen? Krabbel 
niet zomaar even een vacature neer, maar schrijf voor een persona en denk goed 
na over je Employer Value Proposition (EVP). Hou vervolgens rekening met onze 
richtlijnen voor een wervende vacaturetekst en bepaal welke kanalen je concreet met 
je campagne zult bespelen. 

Tip! Vergeet niet om al vanaf het begin de ROI van je employer branding te meten. 
Zo weet je veel sneller wanneer en hoe je je aanpak onderweg nog moet bijsturen. 

fase 1: 
peacocking

Candidate journey: 
Zo laat je jouw employer 
brand schitteren 
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Persona
Natuurlijk zijn we niet allemaal getrouwd met dé perfecte man of vrouw – geen mens 
is zonder fout – maar in onze zoektocht naar de ideale partner hanteren we toch 
graag een lijstje met eigenschappen die hij of zij zeker moet hebben. Stiekem zien 
we hem of haar al van kop tot teen voor ons – inclusief karakter, IQ, carrière, studies 
en hobby’s – en daar is ook helemaal niets verkeerds mee. Het stelt ons nu eenmaal 
in staat om relatief eenvoudig het kaf van het koren te scheiden en sneller iemand te 
vinden met wie we op dezelfde lijn (blijven) zitten. 

Ook voor bedrijven op zoek naar nieuwe medewerkers is zo’n ideaalbeeld – dat we 
in dit e-book een persona zullen noemen – een belangrijke denkoefening, die hen 
in staat stelt om zeer gericht campagne te voeren. Weet je nog niet goed wie je 
precies wil aantrekken voor de job in kwestie? Lees dan zeker onze tips (persona’s 
samenstellen voor een candidate journey is niet zo veel anders dan voor een 
customer journey) en neem ook je huidige medewerkers in gelijkaardige functies eens 
onder de loep. 
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“een echte  
AUSY word je 
niet, dat ben je!”

Dat het zijn vruchten afwerpt om je van tevoren een gedetailleerd beeld te vormen 
van de mensen die je met je vacature wil bereiken, bewees Onlyhumans eigenhandig 
met een employerbranding-campagne voor AUSY, a Randstad company. Zij 
schakelden onze hulp in om meer consultants aan te trekken.

Het leek ons evident dat de consultants – als professionele specialisten – sowieso 
over alle nodige kennis en expertise in hun vakgebied beschikten. We stelden ons dus 
de vraag wat AUSY-consultants van hun concullega’s onderscheidt. Het antwoord: 
hun soft skills! Het zijn de persoonlijke eigenschappen en vaardigheden die een 
‘echte’ AUSY kenmerken.

Al snel daarna ontsproot 
uit de hoofden van onze 
creatives de slogan ‘Een 
échte AUSY word je niet, 
dat ben je!’. Die verwoordt 
perfect hoe de ‘zachtere’ 
kanten van AUSY’s 
doelgroep al het verschil 
maken op de werkvloer. 
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EVP: je troeven 
op tafel
Wat heb jij potentiële kandidaten te 
bieden? Behalve dan een takenpakket 
en salaris, natuurlijk; dat zwieren 
je concurrenten ook in de strijd. De 
hamvraag is wat jouw Employer Value 
Proposition of EVP precies inhoudt. Wat 
wil je bereiken als organisatie en hoe 
vertaalt zich dat in de manier waarop je je 
medewerkers behandelt? Hoe beter je EVP 
naar voren komt in je communicatie, hoe 
groter de kans dat jouw ideale kandidaat 
straks mee in de running zit. 
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Communicatie
‘Wervende’ communicatie komt natuurlijk niet zomaar even uit je pen 
vloeien. Deze richtlijnen zetten je op weg:

• Keep it clear and simple. Kandidaten moeten in een oogopslag 
kunnen zien wat – en wie – ze mogen verwachten als ze voor de job 
solliciteren. Hou het dus kort, maar let ook op dat je niet nodeloos 
mysterieus (lees: vaag) overkomt. Vermeld duidelijk aan wie kandidaten 
hun sollicitatie mogen richten en voeg eventueel een link toe die naar 
meer informatie leidt. 

• Laat clichés voor wat ze zijn. Het internet staat bol van de bedrijven 
die op zoek zijn naar een “teamplayer” die ook een “administratieve 
duizendpoot” is en “flexibel” in het leven staat. Om straks zeker 
met een écht aantrekkelijke vacaturetekst naar buiten te komen, 
schakel je in deze fase het best een communicatiespecialist in. Die 
zal de tone-of-voice van de vacature perfect doen aansluiten bij de 
andere communicatiemiddelen die je voor je wervingscampagne 
inzet (website, e-mail, …) en bij de huisstijl van je organisatie in het 
algemeen. 

• Moeten ab-so-luut in de vacature omschreven staan: de opleiding, 
ervaring en bijzondere vaardigheden van jouw ideale kandidaat – hier 
komt het persona dat je in de vorige stap samenstelde nog een keertje 
aan de beurt.   

• Tenzij je voor de CIA of FBI aan het rekruteren bent, heb je er alle baat 
bij om je homepage en specifieke jobpagina makkelijk vindbaar te 
maken voor kandidaten. Interlinking for the win! (Wist je trouwens dat 
de gemiddelde sollicitant één uur research uitvoert over een bedrijf 
vooraleer hij of zij zich kandidaat stelt?)

• Een voorsmaakje geven kan geen kwaad, integendeel! Elke sollicitant is 
razend benieuwd naar hoe het er bij jou op de werkvloer aan toegaat. 
Als je dus een bedrijfsfilmpje hebt of je medewerkers op je website aan 
het woord laat over hun werkervaring, dan is het zeker de moeite om 
daar naartoe te linken. 

• Maak je missie duidelijk, want uiteindelijk wordt jouw missie ook die 
van je werknemer. 

• Tot slot niet onbelangrijk: op welke manieren steun je je werknemers in 
hun professionele groei? Organiseer je weleens opleidingen of geef je 
je team de ruimte om daar zelf initiatieven voor te nemen? Onthou dat 
de allersterkste kandidaten niet solliciteren voor zomaar een job, maar 
voor een nieuwe stap in hun carrière. 
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3, 2, 1 … Lift off! 
Als je vacature eenmaal op scherp staat, dan moet ze natuurlijk nog op het juiste 
moment gezien worden door de juiste mensen. Dat vraagt om een uitgekiende 
campagne die je via zorgvuldig gekozen kanalen lanceert. Welke dat precies (moeten) 
zijn, hangt af van het kandidatenpersona dat je in de vorige fase hebt samengesteld. 
Waar vertoeft jouw ideale sollicitant regelmatig, zowel offline als online? Waar gaat 
hij of zij op zoek naar nieuwe jobs? Kent de dame of heer in kwestie jouw bedrijf al of 
is een woordje uitleg over je merkverhaal (awarenesscampagne) op zijn plaats? 

Eén kanaal dat vandaag 
sowieso niet mag ontbreken 
in je wervingscampagnes is 
natuurlijk een knap ontworpen 
website die gebrandmerkt is 
volgens de regels van de kunst 
en die je team – al is het maar 
in een notendop – voorstelt. 
Met welke andere kanalen je 
de medewerker van je dromen 
verder nog warm doet lopen 
voor je vacature, hangt af van 
je antwoorden op de vragen 
hierboven. Veel bedrijven zetten 

tegenwoordig (terecht) in op social 
media en de kracht van video (tip: 
zet je medewerkers eens letterlijk 
in de schijnwerpers) maar er zijn 
er ook die een heus evenement op 
poten zetten waarbij hun kandidaten 
zich aan de hand van spelletjes en 
andere activiteiten een weg door het 
sollicitatieproces banen.

Heb je een parel van een vacature opgesteld en staat je goed doordachte campagne 
live? Deel één van de candidate journey heb je alvast tot een goed einde gebracht. 
Nu is het tijd om je flirttalent in de strijd te gooien!  

Employer branding 
van het hoogste 
niveau voor 
SOPREMA
Het hoeft niet al online te zijn wat de 
klok slaat. Ook offlinekanalen kunnen je 
werkgeversmerk naar een hoger niveau 
tillen dan ooit tevoren. Zo zijn onze Hu-
mans bijvoorbeeld bijzonder trots op onze 
campagne voor waterdichtings- en isola-
tiespecialist SOPREMA, waarmee we hun 
employer branding letterlijk – er kwam 
een hijskraan bij kijken – naar ongekende 
hoogten tilden.
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In deze fase vindt het moment suprême plaats: volledig van zijn of haar sokken 
geblazen door de vacature, besluit je vleesgeworden persona om te solliciteren. 
Maar vergis je niet: de vis kan nog altijd onverbiddelijk afhaken. Ook deze fase 
van de candidate journey verdient een kritische blik en de nodige kneepjes om 
elke kandidaat een aangename sollicitatie-ervaring te bezorgen.

fase 2: flirten 
(en verleiden)

Candidate journey: 
Zo laat je jouw employer 
brand schitteren 
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Meer opties, please
Als er iets is wat consumenten vandaag gewend zijn, dan is 
het toch wel het uitgebreide keuzeaanbod waarmee bedrijven 
hen voor zich trachten te winnen. Slaan die consumenten 
aan het solliciteren, dan verwachten ze precies hetzelfde: 
mogelijkheden. Dient een sollicitant zijn kandidatuur het liefst 
in via LinkedIn of met een zelfgemaakt filmpje op YouTube, 
dan moet dat gewoon kúnnen. Maar ook de met uitsterven 

bedreigde sollicitant die zijn kans het liefst per klassieke post 
waagt, moet zijn papieren ei makkelijk kwijtkunnen zonder 
eerst uren naar een adres te zoeken. En de eeuwig drukbezette 
kandidaat die weinig tijd heeft om te solliciteren, maar daarom 
niet minder gemotiveerd is, is wel zo dankbaar voor een handig 
online formulier – cv’tje uploaden en verzenden maar! 

Kortom, geef je kandidaten de mogelijkheid om op hún manier 
te solliciteren en je hebt al meteen een streepje voor. 

10



Website 
Je website is zonder twijfel het kanaal bij 
uitstek om sollicitanten over de streep te 
trekken, maar kan net zo goed je grootste 
struikelblok zijn. Of jouw site recht in de 
roos schiet of de bal helemaal misslaat, 
hangt af van de gebruikservaring die 
je biedt (en kun je overigens makkelijk 
nagaan door in Google Analytics het 
aantal bounces op je vacaturepagina’s op 
te vragen). Een kandidaat die minutenlang 
moet wachten vooraleer een pagina 
volledig is geladen of die ellenlange 
formulieren moet invullen terwijl hij 
eigenlijk gewoon zijn cv en motivatiebrief 
wil uploaden, raakt algauw gefrustreerd – 
heel begrijpelijk – en gooit de handdoek 
mogelijk al meteen in de ring.
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De user experience (UX) op je website of jobpagina’s optimaliseren is dus van 
hoofdbelang. Wat dat dan precies inhoudt? Hierop moet je zeker letten:

• Een mobielvriendelijke website: desktop is dood (of toch aanzienlijk minder 
populair dan vroeger). Lang leve mobiel webverkeer! Meer en meer mensen gaan 
op zoek naar nieuwe jobs met hun smartphone in de hand. Is jouw website klaar 
om hun een vlekkeloze UX te bezorgen?

• Vindbaarheid: zelfs de meest 
wanhopige sollicitant kijkt zelden 
verder dan de derde pagina met 
zoekresultaten. Hoe goed scoort jouw 
bedrijf op zoektermen die potentiële 
kandidaten vaak ingeven? Een 
specialist in search engine marketing 
(SEM) vist het voor je uit en geeft je 
meteen de nodige tips om door te 
stoten naar de eerste plaats in de 
SERP’s (search engine results pages). 
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• Interne navigatie: ook op je website zelf moeten kandidaten meteen zien waar ze 
moeten zijn, of toch minstens op een intuïtieve manier de weg naar je vacature 
of sollicitatiepagina vinden. Of dat het geval is? Geef een SEM-specialist toegang 
tot je Google Analytics-account en je weet het snel – of je neemt gewoon zelf de 
proef op de som en laat wat vrienden solliciteren via je website. Hun zoekervaring 
spreekt boekdelen.

• Een snel invulproces: moeten 
je kandidaten eerst hun cv en 
motivatiebrief uploaden om 
vervolgens nóg eens diezelfde 
informatie handmatig in te vullen? 
Dat kan ongetwijfeld vlotter (en 
veel minder frustrerend). Vergeet, 
als je dan toch bezig bent met 
optimaliseren, ook geen veld voor 
eventuele opmerkingen toe te 
voegen. 

• Is je file-uploadfunctie zeker 
opgewassen tegen grote 
bestanden? Veel kandidaten 
voegen graag een portfolio of 
andere bijkomende informatie 
toe. 

• We hebben het in het begin van 
dit e-book al aangehaald, maar 
we kunnen het niet vaak genoeg 
zeggen: geef kandidaten al een 
idee van hoe het werkleven eraan 
toegaat. Misschien staan hun 
toekomstige collega’s wel open 
voor een (kleine) filmrol? 

• Een sollicitant die weet waar 
hij aan toe is, komt met minder 
zenuwen en meer plezier op gesprek. Laat daarom duidelijk weten hoe het 
sollicitatieproces in elkaar zit. Wat moeten je kandidaten allemaal invullen en 
indienen, hoeveel sollicitatiegesprekken zullen er plaatsvinden en met wie, en 
zullen ze bijzondere proeven moeten afleggen? Al deze informatie vermeld je het 
best zowel op je jobpagina als in een mail voor iedereen die mag langskomen. 

• Over mail gesproken: krijgt elke sollicitant wel zeker een bevestiging toegestuurd 
wanneer je zijn of haar kandidatuur hebt ontvangen? Een goede webdeveloper 
kan die berichtgeving gemakkelijk voor jou automatiseren.
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Communiceren, 
communiceren, 
communiceren
Herinner je je nog jouw eigen 
zoektocht naar een job? De moeite 
die je in je motivatiebrieven stak? 
En hoe frustrerend je het vond om 
van zoveel bedrijven nooit wat te 
horen? Vast wel, en je was toen 
zeker niet de enige met dat gevoel. 
Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 
75% van alle sollicitanten nooit een 
antwoord krijgen van het bedrijf 
waaraan ze hun cv bezorgden. 
Dat getuigt niet alleen van weinig 
respect, maar maakt ook dat de 
bedrijven in kwestie de volgende keer 
niet bepaald bovenaan het lijstje met 
kanshebbers zullen prijken. 

Een vlotte communicatie is dan ook 
van cruciaal belang in elk stadium van de candidate journey, of je bedrijf nu verder 
wil met de kandidaat of niet. Reageer zo snel mogelijk op sollicitanten wanneer je 
hun cv ziet binnenkomen. Heb je geen interesse in hun profiel? Laat dat dan gewoon 
meteen weten. 

Vergeet tot slot je huidige medewerkers niet in te lichten over je recruitmentplannen. 
Kandidaten komen vaak al in contact, al dan niet via-via, met je bedrijf nog voor 
ze bij jou over de vloer komen. Het is ook zeker geen slecht idee om hen er op de 
dag van een sollicitatiegesprek nog eens aan te herinneren om de kandidaat warm 
welkom te heten.

Oeps!
Besefte je zonet dat ook jóúw 
bedrijf in het verleden al heel wat 
kandidaten in het ongewisse heeft 
gelaten? Tijd om dat even recht 
te zetten. Scharrel de nodige 
e-mailadressen bij elkaar en ga snel 
aan de slag met onze tips om sorry 
te zeggen. 

14

https://onlyhumans.com/nl-BE/blog/sorry-zeggen-2019/
https://onlyhumans.com/nl-BE/blog/sorry-zeggen-2019/


Nu wordt het écht spannend. In de laatste fase van 
de candidate journey gaan de sollicitatiegesprekken 
en de proeven door en tekenen de allerbeste 
kandidaten hun contract. Ook in dit stadium zijn er 
een aantal tips waarmee je het best rekening houdt 
om een positieve candidate experience aan te 
bieden. Ze komen stuk voor stuk neer op menselijke, 
tijdige communicatie.

fase 3: 
nurturing

Candidate journey: 
Zo laat je jouw employer 
brand schitteren 

15



Communicatie
De eindmeet mag dan misschien al in zicht zijn, maar toch moet je ook nu 
transparant blijven communiceren met je kandidaten. Doe dat bij voorkeur via het 
kanaal dat ze zelf het liefst gebruiken. De meeste sollicitanten communiceren graag 
per mail, via WhatsApp of andere social media, of – lekker ouderwets – gewoon per 
telefoon. En wind er vooral geen doekjes om. Wat is de uitslag van de test die de 
kandidaat heeft uitgevoerd? Wat heb je allemaal uit het sollicitatiegesprek afgeleid? 
Mag de kandidaat nog een uitnodiging voor een volgend gesprek verwachten en 
zo ja, wanneer zal je de datum ten laatste meedelen? Wat zal er dan allemaal 
besproken worden en met wie? Enzovoort.

Transparante communicatie werkt natuurlijk in twee richtingen. Kloppen kandidaten 
bij je aan met een vraag? Don’t leave ‘em hanging.

Blijf ten slotte ook goed communiceren met de mensen die je al hebt aangeworven, 
maar die eerst nog een opzegtermijn moeten doorlopen. Staat er in de tussentijd 
een groepsevenement bij jouw bedrijf op het programma? Nodig de medewerker 
in spe mee uit! Zo mogen toekomstige werknemers bij Onlyhumans bijvoorbeeld al 
deelnemen aan groepsactiviteiten zoals onze maandelijkse updates of zelfs onze 
jaarlijkse teambuilding! 
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Persoonlijk contact
Schrijf mails persoonlijk, vanuit het standpunt van de hr-manager of  
contactpersoon, en verstuur ze met een persoonlijk adres (gebruik dus geen 
adressen à la “hello@onlyhumans.com”). Merk je dat je het overzicht op al die 
verschillende contacten en adressen begint te verliezen? Marketing automation kan 
een interessante oplossing zijn.

Afwijzen hoort  
er nu eenmaal bij
Onderzoek toont aan dat zes op de tien 
sollicitanten na hun sollicitatiegesprek 
niets meer te horen krijgen. Zocht je nog 
een manier om met kop en schouders 
boven je concurrenten uit te steken? Maak 
van je afwijzingen een erezaak! 

Feedback
Hebben je kandidaten het 
sollicitatieproces eenmaal achter de 
rug, dan loont het zeker de moeite 
om naar hun feedback te polsen 
– of je ze nu hebt aangeworven of 
niet. Vonden ze het leuk om bij jou 
te solliciteren of misschien eerder 
frustrerend? Deze informatie is goud 
waard (en toch helemaal gratis). 
Kortom, de allerbeste manier om de 
candidate journey die je aanbiedt, 
doelgericht te verbeteren!
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Een verhaal zonder einde
Zo. Het zit erop. You made it! Als je onze tips nu nog ter harte neemt, dan zul je snel 
merken dat je geoptimaliseerde candidate journey niets dan voordelen creëert voor 
je bedrijf op tal van vlakken: 

• Kandidaten die je niet weerhoudt, stellen zich veel 
gemakkelijker opnieuw bij jou kandidaat voor een 
volgende vacature.

• Het komt je cijfers ten goede,  
aldus research door Google.

• Het voorkomt dat ‘viral bad experiences’  
je reputatie om zeep helpen. 

• Kandidaten en toekomstige werknemers voelen 
zich bij jou geen nummer.

• …

Maar voor we het vergeten, moet er ons toch nog iets van het hart … Dit waren 
lang niet al onze tips voor een uitstekende candidate journey. De ervaring van 
een kandidaat eindigt namelijk niet op het moment dat je hem of haar een 
contract onder de neus schuift. Ook onboarding is een belangrijke factor voor je 
werkgeversmerk, en exitgesprekken misschien zelfs des te meer. Bij Colruyt hebben ze 
die boodschap alvast honderd procent begrepen.
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what’s cooking in
employer branding 
today?
Natuurlijk sta je nu te popelen om nog meer te ontdekken over 
employer branding. Of misschien zoek je nog een goed excuus 
om sushi te smikkelen? In elk geval: schrijf je nu in voor een 
van onze Employer Branding Kitchens. De plaatsen zijn telkens 
beperkt, dus wees er snel bij. 

Tot binnenkort!
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making brands
more human
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