
employer  
branding

de kracht van  
trots & passie.



3 tips voor een succesvol  
employer brand.

inhoud.

voorwoord jeroen tiel. NXP Semiconductors en TNO  
opnieuw winnaar randstad award.

van kans naar voorsprong: hoe verschil 
juist voor verbinding kan zorgen.

knaapen group en de kracht van 
employee engagement.

de waarde van company purpose & pride 
voor je employer brand.

het randstad employer branding 
research 2022.

3 27
4 31
11 33
14

op de hoogte blijven?
Meer informatie over employer branding vind je op ons online 
kenniscentrum: randstad.nl/werkgevers/kenniscentrum.

Wil je een persoonlijk gesprek over de employer branding 
van jouw organisatie? Maak dan een afspraak met je eigen 
contactpersoon of bel 0800 - 72 63 78 23.
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voorwoord.

Trots en passie: het zijn grote woorden. 
Maar dat mag ook wel, als je bedenkt 
welke impact ze hebben op het succes 
van je organisatie. Iedere werkgever 
zal het beamen: trouwe, tevreden en 
betrokken medewerkers die zich met 
enthousiasme en passie inzetten, zijn de 
beste troef in deze krappe arbeidsmarkt. 
Daar kan geen gelikte wervingscampagne 
tegenop. Zeker niet als nieuwe talenten 
zich vooral richten op hun persoonlijke 
netwerk bij het zoeken naar een baan, 
zoals blijkt uit ons meest recente 
Randstad Employer Branding Research. 
Zo worden je huidige medewerkers steeds 
belangrijker als ambassadeurs voor jouw 
employer brand. In deze arbeidsmarkt 
waar de rollen omgedraaid zijn en 
werknemers aan zet zijn, is dat essentiëler 
dan ooit.

Mijn persoonlijke ervaring met de kracht 
van trots en passie is onverminderd groot, 
sinds ik zo’n 26 jaar geleden bij Randstad 
begon. Ik ben er elke dag trots op dat ik 
werk voor een organisatie die als missie 

heeft om zoveel mogelijk mensen en 
bedrijven over de hele wereld te helpen 
het beste uit zichzelf te halen en hun 
maximale potentie te bereiken.  
Dat noemen wij ‘human forward’ - en daar 
zet ik me heel graag met passie voor in. 
Iets wat ik ook heb geleerd in mijn tijd 
bij Randstad: mensen prikken direct 
door kletspraat heen. Een middagje 
brainstormen bij een flipover levert geen 
oprechte en geloofwaardige company 
purpose op - hooguit een slogan die je zo 
op een t-shirt kunt printen. De kern van 
je merk en je missie moet van binnenuit 
komen en geen marketingtruc zijn. Wie 
purpose in pride wil omzetten, moet alle 
registers opentrekken als het gaat om 
eerlijkheid en eigenheid. Alleen dan kun 
je, als werkgever, mensen écht boeien en 
binden.

Meer daarover lees je in deze paper 
over het nieuwste Randstad Employer 
Branding Research. Maar we denken 
natuurlijk ook graag 1-op-1 met je mee. 

jeroen tiel.
Algemeen directeur Randstad Nederland

de kern van je 
merk en missie

moet van 
binnenuit komen.
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van kans naar voorsprong:
hoe verschil juist voor 
verbinding kan zorgen.

Bijna iedere werkgever kampt in deze krappe arbeidsmarkt met een 
personeelstekort - en dat zal nog wel even zo blijven is de verwachting. 
De uitdaging in deze situatie van schaarste is aan de ene kant om 
nieuw talent aan te trekken en aan de andere kant te voorkomen dat 
je huidige medewerkers vertrekken. In dit spanningsveld is employer 
branding belangrijker dan ooit. Want wie zich als aantrekkelijk(ere) 
werkgever van zijn concurrenten weet te onderscheiden, heeft een 
voorsprong die hét verschil kan maken in deze krappe arbeidsmarkt. 

De eerste stap om die voorsprong te nemen, is te zien welke kansen  
er wél zijn in de huidige situatie - en ze te benutten natuurlijk.
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dit zijn ze:
> het aantal baanwisselaars groeit
Door de onzekerheid in het begin van de coronacrisis nam 
het aantal baanwisselaars af, maar sinds eind 2021 stijgt het 
aantal mensen dat zich op een andere baan oriënteert weer 
snel. Bijna 65% van alle werknemers zegt open te staan voor 
een nieuwe baan als de kans zich voordoet. Vooral jongere 
mensen zijn daadwerkelijk actief op zoek naar een nieuwe 
werkgever en ondernemen stappen. Deze groep zorgt 
voor een veranderende dynamiek tussen werkgevers en 
werknemers: zij hebben het gevoel dat ze gemakkelijk een 
andere baan kunnen vinden. En dat voert de druk op voor 
werkgevers in deze krappe arbeidsmarkt. 

Deze ontwikkeling biedt je, als werkgever, ook kansen, met 
name bij werknemers die aan een nieuwe uitdaging toe 
zijn. Een sterk employer brand helpt je daarbij, zeker als dat 
aansluit bij de motieven die mensen hebben om van baan te 
wisselen.

> kijk op pagina 16 voor de cijfers over baanwisselaars  
en hun motieven.

persoonlijke netwerken worden steeds belangrijker
Steeds meer mensen vinden een nieuwe baan via hun 
persoonlijke netwerk: 35% in 2022 ten opzichte van 32% 
in 2021. Zij hebben meer vertrouwen in wat hun vrienden, 
bekenden en familie (online) zeggen over de organisatie 
waar ze werken dan in de gelikte wervingsteksten die ze 
op vacaturesites lezen. Je huidige medewerkers kunnen 
hier - als de ambassadeurs van jouw werkgeversmerk - 
dus een belangrijk verschil maken en daarmee een van 

je belangrijkste en meest effectieve wervingstools zijn. 
De ultieme voorwaarde om van deze kans een succes 
te maken, is dat je medewerkers dat alleen doen als ze 
oprecht hun verhaal vertellen. Dus: hoe beter je zorgt dat 
je huidige medewerkers alle reden hebben om enthousiast, 
gemotiveerd en tevreden te blijven, hoe groter de kans dat 
ze mensen in hun persoonlijke netwerken laten weten hoe 
aantrekkelijk jij als werkgever bent. 

> kijk op pagina 31 voor tips om persoonlijke netwerken  
en social media in te zetten voor je employer branding.

> purpose-gedreven organisaties scoren beter
Ook al blijven drijfveren als salaris, inhoud van het werk, 
groeikansen en werksfeer in 2022 belangrijk bij de keuze 
voor een organisatie: medewerkers willen ook steeds vaker 
voor een werkgever werken die de waarden uitdraagt, 
nastreeft en waarmaakt die zij zelf belangrijk vinden. 
Wanneer medewerkers zien hoe hun individuele werk helpt 
om doelen te bereiken die ze ondersteunen en zinvol vinden, 
zullen ze waarschijnlijk meer betrokken en gemotiveerd zijn 
en waarschijnlijk op een hoger niveau presteren. 

Veel medewerkers van nu willen trots kunnen zijn op de 
organisatie waaraan ze zich verbonden hebben, waardoor 
ze zich met plezier en passie kunnen inzetten voor de 
doelen die hun werkgever nastreeft - en die zij met elkaar 
delen. Een heldere en aansprekende company purpose, 
waarin je duidelijk maakt waar je organisatie voor staat, 
is daarom steeds vaker de onderscheidende factor in je 
aantrekkingskracht als werkgever. 
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de schaarste: cijfers en oorzaken

De schaarste op de arbeidsmarkt is inmiddels in bijna alle sectoren groot en dat is merkbaar in 
ons dagelijks leven: scholen en kinderopvang die niet altijd meer de hele week open kunnen 
zijn, langere wachtlijsten in de zorg, minder treinen en trams, vertraagde woningbouw en een 
energie- en klimaattransitie die onvoldoende tempo houdt. Wat zijn de oorzaken van deze 
schaarste? En wat zijn de cijfers en vooruitzichten? Een kort overzicht van de stand van zaken.

de impact van de schaarste
De huidige krapte op de arbeidsmarkt is al jaren 
geleden voorspeld, en is dan ook een structureel 
probleem. Volgens arbeidsmarktonderzoekers 
en -deskundigen gaat het om een optelsom van 
verschillende oorzaken, zoals: 

• de vergrijzing: er vertrekken steeds meer 
65-plussers van de arbeidsmarkt en er komen 
steeds minder werkenden bij

• er is sprake van een mismatch tussen wat 
werkgevers nodig hebben en wat werkzoekenden 
te bieden hebben

• de onderbenutting van het arbeidspotentieel: 
maar liefst 1 tot 1,5 miljoen mensen wil 
werken, maar heeft een te grote afstand tot de 
arbeidsmarkt

• een teveel aan deeltijdwerkers: een relatief groot 
deel van de werkenden in Nederland werkt 
parttime. 

Deze (nogal uiteenlopende) oorzaken 
maken dat het personeelstekort niet zomaar 
opgelost is, ook niet als de huidige lage 
werkloosheidscijfers oplopen. In deze 
gespannen arbeidsmarkt kan een succesvolle 
employer brandingstrategie hét verschil 
maken tussen een nijpend personeelstekort en 
een loyale workforce. 
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spanning op de arbeidsmarkt
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de spanning op de 
arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2021 verder is toegenomen, het resultaat van 
een aanhoudende groei van het aantal vacatures en een verdere daling van het aantal 
werklozen. Ook het aantal banen bleef groeien.

vacatures
Eind december 2021 stonden er 387.000 vacatures open - dat is een nieuw record. 

openstaande vacatures per opleidingsniveau
Terugkijkend naar 2021 zagen we de vraag naar middelbaar geschoold personeel 
bovengemiddeld stijgen. Dit hangt samen met de sterke vraag vanuit sectoren met 
relatief veel mbo-geschoold personeel (onder meer in de logistiek, industrie en horeca). 
De vraag naar hoger geschoold personeel is over het algemeen wat stabieler dan de 
vraag naar middelbaar- of lager/praktisch geschoold personeel.

jan. 2019 jan. 2022

openstaande online vacatures naar opleidingsniveau

hbo & wo mbo en vergelijkbaar vmbo en vergelijkbaar

bron: Market Intelligence o.b.v. Jobdiggerdata
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openstaande vacatures naar vakgebied
Het aantal openstaande vacatures is over de hele linie gestegen, maar de grootste 
volumes zijn zichtbaar in de techniek (veelal mbo, maar ook hbo/wo) en verkoop & 
marketing (veel mbo en hbo). Procentueel gezien zien we ten opzichte van de situatie 
pre-corona de grootste stijging bij:

• analyse, onderzoek en controle (+ 105%)

• verkoop & marketing (+ 100%)

• transport & logistiek (+ 90%)

0K 10K5K 20K 25K15K 30K 35K 50K
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beroepen
Het merendeel van de beroepen had eind 2021 te maken met krapte. 
Maar liefst 82% van de mensen werkte toen in een beroep met een 
krappe of zeer krappe arbeidsmarkt, zo meldt UWV. Een jaar eerder was 
het aandeel werkenden met een krap of zeer krap beroep nog 38%.  
In het laatste kwartaal van 2021 liep de schaarste vooral op bij logistieke, 
productie- en transportberoepen.

werkloosheid
Bij het begin van de coronacrisis, tussen februari en juli 2020, nam 
de werkloosheid toe van 4,0% naar 5,5% van de beroepsbevolking. 
Vervolgens is de werkloosheid vrijwel voortdurend afgenomen tot 
3,4% van de beroepsbevolking in februari van 2022, in totaal 336.000 
mensen. Dat is het laagste percentage in de reeks met maandcijfers 
vanaf 2003. 

werkloosheid naar leeftijd
Het aandeel werklozen is momenteel het laagst onder 45-plussers,  
en het hoogst onder jongeren.

vooruitzichten economie
De vooruitzichten voor de economie en de arbeidsmarkt zijn vanwege 
de oorlog in Oekraïne nagenoeg onmogelijk te voorspellen. In een 
scenario dat het Centraal Planbureau (CPB) in maart 2022 maakte - ter 
aanvulling op het Centraal Economisch Plan 2022 - wordt besproken 
wat de gevolgen voor de Nederlandse economie kunnen zijn: langdurig 
hoge energie- en grondstofprijzen, lagere bestedingen en investeringen, 
uitholling van het consumentenvertrouwen en een inflatie van 8% in 
2022 en 4% in 2023. Met een oplopende werkloosheid, een groter 
overheidstekort en fors tegenvallende im- en export kan de Nederlandse 
economie in een kortstondige recessie verzeild raken, aldus het CPB.
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corona: schade snel ingehaald
De coronapandemie veroorzaakte een economische 
rollercoaster en (dus) veel dynamiek op de arbeidsmarkt. 
Na de ontslaggolf in het begin van de crisis volgde een 
vloedgolf aan vraag naar personeel. De schade van het 
eerste coronajaar, waarin de spanning op de arbeidsmarkt 
afnam, werd zo snel ingehaald. Niet alleen werkgevers 
moesten in deze turbulentie overeind zien te blijven: ook de 
veerkracht van medewerkers werd flink op de proef gesteld. 
En dat heeft impact gehad op de relatie tussen werkgever 
en werknemer. Als iets de medewerkers-van-nu in de 
huidige arbeidsmarkt kenmerkt, dan is het wel de wens om 
zelf sturing te geven aan hun bestemming. Ongeacht hun 
gender, opleidingsniveau of leeftijd, verwachten ze van hun 
ideale werkgever dat hij ze stabiliteit en groeikansen biedt in 
deze snel veranderende arbeidsmarkt.
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de waarde van  
company purpose & pride

voor je employer brand.

De wereld van vandaag staat voor grote sociale 
en ecologische uitdagingen. De coronapandemie 
heeft veel impact gehad op onze maatschappij - 
en dat heeft weer invloed op hoe we werken, hoe 
we willen werken, hoe we dit willen realiseren en 
wat we daarvan verwachten. Juist in deze tijdgeest 
is het DNA van je organisatie bepalend voor de 
intrinsieke motivatie van je medewerkers. Voelen ze 
zich verbonden en betrokken bij de doelen die je 
organisatie nastreeft en ervaren ze dat hun bijdrage 
daaraan belangrijk is?
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company purpose  
& pride: dit zijn wij!
Een heldere, aansprekende en oprechte company purpose maakt duidelijk waar je als organisatie voor gaat 
en voor staat: het is iets waar je mensen zich mee kunnen identificeren, aan kunnen verbinden en trots op 
kunnen zijn.

Purpose is niet zweverig. Het is juist een stevige basis voor het succes van je onderneming, want: 

• het motiveert je medewerkers, zorgt voor identiteit, verbinding, passie, trots en vertrouwen - en dat zorgt 
weer voor loyaliteit, stabiliteit en betere prestaties

• het maakt je organisatie aantrekkelijker voor nieuw talent: een pluspunt in deze krappe arbeidsmarkt

• het geeft houvast en sturing aan gedrag en hoe je met elkaar omgaat in jouw organisatie: je 
bedrijfscultuur. 

Met een heldere purpose kunnen medewerkers ook zien hoe hun individuele talenten en inspanningen een 
verschil maken in het behalen van team- en organisatieresultaten.

bedrijfscultuur: de weerspiegeling van je company purpose
Als organisatie moet je de overtuiging en daadkracht hebben om je company purpose te verheffen tot een 
‘leading principle’: alles wat de organisatie wel (of juist niet doet) om te matchen met je company purpose. 
Dat betekent dat je ook de stap moet zetten om het denken en doen van je organisatie door te schuiven naar 
de praktijk: de spelregels in je organisatie. Deze gedragsregels bepalen of je organisatie ook daadwerkelijk 
‘purpose-driven’ wordt. Als er geen goede verbinding tussen je company purpose, je bedrijfscultuur en de 
dagelijkse praktijk in je organisatie bestaat, zal het succes beperkt blijven.
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passie & trots  
in de praktijk.
Organisaties met een heldere en betekenisvolle purpose, een uitgesproken identiteit en 
een bedrijfscultuur waarin passie en trots belangrijk zijn, zijn succesvoller dan bedrijven 
die puur winstgedreven zijn: ze groeien sneller en presteren beter. Organisaties met een 
relevante company purpose en een sterke bedrijfscultuur aantrekkelijk zijn voor: 

• klanten om bij te kopen

• partners om mee samen te werken

• leveranciers om aan te leveren 

• financiers om in te investeren.

wat is dat waard?
De bedrijfseconomische waarde van company purpose en pride is aanzienlijk. Dat 
komt omdat de medewerkers van deze organisaties die hun purpose helder hebben 
gelukkiger en loyaler zijn. Deze bedrijven zijn ook veel beter in staat (vergeleken met hun 
concurrenten) om de schaarse toptalenten op de arbeidsmarkt te boeien en aan zich 
te binden. Die medewerkers vinden hun organisatie namelijk oprecht leuk, raden hun 
werkgever aan bij vrienden en kennissen en hebben het gevoel dat zij bij hun organisatie 
passen. Zij zetten zich met trots en passie in om bij te dragen aan het succes van hun 
organisatie. Op die manier zijn ze de beste ambassadeurs die je je maar kunt wensen. En 
dat is een bijzonder waardevolle bijdrage aan je employer branding strategie in deze tijden 
van schaarste.
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het randstad 
employer brand  
research 2022.
Het Randstad Employer Brand Research onderzocht 
in januari 2022 wereldwijd – in 31 landen - de 
aantrekkelijkheid van bedrijven. Wereldwijd zijn er 
163.000 respondenten en 5.944 organisaties bij 
het onderzoek betrokken. Het onderzoek geeft een 
overzicht van bedrijven, sectoren en kenmerken die 
in trek zijn en waarom. Centraal staat het employer 
brand: het werkgeversmerk. Met de inzichten uit het 
onderzoek kunnen bedrijven hun uitstraling op de 
arbeidsmarkt ontwikkelen en bijsturen en een slag 
slaan in de strijd om talent.
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Argentinië
Australië
België
Brazilië
Canada
China

Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Hongkong
Hongarije

India
Italië
Japan
Luxemburg
Maleisië

Mexico
Nieuw-Zeeland
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk

Polen
Portugal
Roemenië
Singapore
Spanje

Tsjechië
Zweden
Zwitserland
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

onderzochte landen

wereldwijd
• bijna 163.000 respondenten

• 5.944 bedrijven onderzocht

nederland
• 13.001 respondenten 

veldwerk
• online interviews, 16 minuten

• januari 2022

steekproef
• leeftijd 18 tot 65 jaar

• representatief op geslacht

• oververtegenwoordiging  
25- tot 44-jarigen

• samengesteld uit 
studenten, werkenden en 
werkzoekenden

31 landen onderzocht:  
  samen goed voor 70% van de wereldeconomie.
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Employer branding gaat over hoe je als werkgever wordt gezien en ervaren: je merk 
als werkgever. Een sterk employer brand maakt hét verschil in de strijd om aandacht 
op de arbeidsmarkt. Het helpt niet alleen bij het vinden en aantrekken van nieuwe 
medewerkers, maar het is ook cruciaal voor het vasthouden van de medewerkers 
die al bij je werken en die je hard nodig hebt voor succes en groei in de toekomst. 
Als deze twee groepen op de arbeidsmarkt jou een fijnere werkgever vinden dan de 
rest, dan heb je een voorsprong op je concurrenten die goud waard is.

de belangrijkste criteria bij het kiezen van een nieuwe werkgever
salaris, arbeidsvoorwaarden en werksfeer blijven belangrijk
Medewerkers in Nederland blijven - bij hun keuze voor een nieuwe werkgever - 
in 2022 vooral letten op een goed salaris en dito arbeidsvoorwaarden (74%) en 
een prettige werksfeer (73%). Ook blijft een goede werk-privébalans voor veel 
werknemers een belangrijk punt (66%). De top drie van keuzecriteria ziet er 
daardoor hetzelfde uit als in voorgaande jaren. Toch zijn deze drijfveren, vergeleken 
met 2021, iets minder belangrijk geworden. Dat geldt ook voor selectiecriteria als 
een boeiende functie-inhoud (56% in 2022 tegen 60% in 2021) en baanzekerheid 
(52% in 2022 tegen 56% in 2021). 

Kijken we verder terug in de historie van het Randstad Employer Branding Research 
als het gaat om de ranking van EVP-drivers dan valt een aantal ontwikkelingen op. 
Sinds 2014: 

• Heeft baanzekerheid veel aan belang verloren, pas sinds 2021 nam het belang 
weer wat toe. Hier is een mooi effect van de economie op arbeidsaspecten te 
zien. Zo zien we bij doorgroeimogelijkheden juist een stijging en sinds 2020 is 
deze driver stabiel

• Verandert ook de positie van salaris en werksfeer niet als belangrijkste 
selectiecriteria - en lijkt voorlopig ook zo te blijven

• Is locatie belangrijker geworden, zelfs nu het hybride werken vaker voorkomt. 

belangrijke criteria in nederland

74%

** niet onderzocht in 2021

76%
aantrekkelijk salaris en secundaire  
arbeidsvoorwaarden

prettige werksfeer 

goede werk-privébalans

boeiende functie-inhoud

baanzekerheid 

groeikansen

financiële stabiliteit

locatie

mogelijkheid om hybride/  
op afstand te werken werken

ontwikkelingsmogelijkheden 

kwalitatieve producten en diensten**

sterk management

geeft terug aan de samenleving

goede reputatie

diversiteit en inclusiviteit

nieuwste technologie

73%
76%

66%
66%

56%
60%

52%
56%

49%
53%

49%
51%

49%
51%

36%
37%

32%
35%

26%

26%
27%

23%
25%

19%
20%

19%
21%

13%
15%

2022 2021

waarom employer branding zo belangrijk is.
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EVP-drivers.
bouwen aan een goede employee value proposition (EVP)
Een sterk en aantrekkelijk werkgeversmerk hangt nauw samen met een solide employee 
value proposition (EVP). Wat heb je je (toekomstige) medewerkers te bieden? Maar let 
op: een employee value proposition is meer dan een goed basissalaris, secundaire 
arbeidsvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijkheden, carrièreperspectieven en een fijne 
werkomgeving. Bij de EVP gaat het namelijk ook om het eerlijke verhaal over de waarden 
van de organisatie. Voor een snel groeiend aantal werkenden is dit doorslaggevend als 
het gaat om het besluit waar ze hun tijd, inzet, betrokkenheid en expertise in gaan zetten.
Het samenstellen van een EVP is de eerste stap voor een organisatie om meer of beter 
talent aan te trekken. Een EVP bestaat uit EVP-drivers. Dit zijn de bouwstenen waarmee je 
de employee value proposition samenstelt die het best past bij het type medewerker dat 
je wilt aantrekken en vasthouden:

aantrekkelijk salaris  
en secundaire  
arbeidsvoorwaarden

baanzekerheid
mogelijkheid om  
thuis te werken

geeft terug aan  
de samenleving

prettige werksfeer groeikansen
ontwikkelings- 
mogelijkheden 

diversiteit en inclusiviteit

goede werk/privé-balans locatie
kwalitatief goede  
producten en diensten

goede reputatie

boeiende functie-inhoud/
interessant werk

financiële gezondheid sterk management
werken met de 
nieuwste technologie
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wie vindt wat belangrijk?
Een prettige werksfeer en een goed salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden 
vinden we in Nederland de belangrijkste zaken die een ideale werkgever ons moet 
bieden. Vrouwen vinden een fijne werksfeer (78%) en een goede werk-privébalans 
belangrijker (70%) dan mannen (68% en 62%). Een significant verschil is te zien 
in de wens van een interessante functie-inhoud: die is voor hogeropgeleiden een 
stuk belangrijker (70%) dan voor middenopgeleiden (46%) en lageropgeleiden 
(32%). Respondenten van 55 jaar en ouder hechten meer waarde aan de financiële 
stabiliteit van de werkgever (55%) dan jongeren (42%).

Nederlandse medewerkers kozen gemiddeld tussen de zes en zeven EVP-drivers.  
Dit aantal stijgt met het opleidingsniveau.

EVP-drivers per geslacht

68%

man vrouw

aantrekkelijk salaris  
en secundaire  
arbeidsvoorwaarden

prettige werksfeer

goede werk-privébalans

boeiende functie-inhoud

baanzekerheid

groeikansen

financiële stabiliteit

locatie

78%

74%
74%

62%
70%

57%
56%

52%
52%

49%
49%

53%
45%

43%
54%

30%

mogelijkheid om  
hybride / op afstand  
te werken

ontwikkelings- 
mogelijkheden

kwalitatief goede  
producten en diensten

sterk management

geeft terug aan  
de samenleving

goede reputatie

diversiteit en inclusiviteit

nieuwste technologie

33%

37%
36%

27%
26%

27%
24%

23%
24%

22%
17%

16%
22%

18%
8%

EVP-drivers per opleidingsniveau

aantrekkelijk salaris  
en secundaire  
arbeidsvoorwaarden

hoog middelhoog laag

prettige werksfeer

goede werk-privébalans

boeiende functie-inhoud

78%
72%
64%

75%
74%
64%

73%
62%
47%

70%
46%
32%

baanzekerheid

groeikansen

financiële stabiliteit

locatie

50%
55%
50%

56%
46%
35%

47%
51%
47%

49%
49%
46%

mogelijkheid om  
hybride / op afstand  
te werken

ontwikkelings- 
mogelijkheden

kwalitatief goede  
producten en diensten

sterk management

45%
29%
21%

35%
30%
24%

28%
25%
23%

28%
24%
19%

geeft terug aan  
de samenleving

goede reputatie

diversiteit en inclusiviteit

nieuwste technologie

27%
21%
17%

18%
20%
21%

20%
18%
15%

13%
13%
11%
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EVP-drivers per generatie

gen z (18-25 jaar) millenials (26-41 jaar) gen x (42-57 jaar) boomers (58-64 jaar)

aantrekkelijk salaris  
en secundaire  
arbeidsvoorwaarden

63%
78%
76%
72%

prettige werksfeer

65%
75%
75%
74%

goede werk-privébalans

49%
73%
70%
59%

boeiende functie-inhoud

42%
62%
59%
50%

baanzekerheid

46%
55%
53%
51%

groeikansen

50%
56%
44%
35%

financiële stabiliteit

42%
48%
52%
54%

locatie

43%
48%
52%
51%

mogelijkheid om  
hybride / op afstand  
te werken

26%
39%
39%
35%

ontwikkelings- 
mogelijkheden

36%
32%
28%
31%

kwalitatief goede  
producten en diensten

27%
25%
27%
29%

sterk management

29%
24%
26%
28%

geeft terug aan  
de samenleving

25%
22%
23%
27%

goede reputatie

26%
16%
18%
23%

diversiteit en inclusiviteit

24%
17%
17%
22%

nieuwste technologie

16%
11%
12%
15%

EVP-drivers per leeftijd

18-24  jaar 25-34 jaar 35-54 jaar 55-64 jaar

aantrekkelijk salaris  
en secundaire  
arbeidsvoorwaarden

62%
79%
77%
73%

prettige werksfeer

64%
76%
76%
73%

goede werk-privébalans

49%
68%
73%
61%

boeiende functie-inhoud

41%
62%
61%
52%

baanzekerheid

45%
56%
53%
51%

groeikansen

49%
62%
49%
36%

financiële stabiliteit

42%
46%
51%
55%

locatie

43%
46%
51%
52%

mogelijkheid om  
hybride / op afstand  
te werken

26%
37%
40%
36%

ontwikkelings- 
mogelijkheden

36%
35%
29%
30%

kwalitatief goede  
producten en diensten

27%
25%
26%
29%

sterk management

29%
23%
25%
28%

geeft terug aan  
de samenleving

25%
22%
23%
26%

goede reputatie

27%
17%
17%
22%

diversiteit en inclusiviteit

24%
17%
17%
21%

nieuwste technologie

16%
11%
12%
15%
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op de volgende pagina’s lichten we de meest in het oog  
springende resultaten en trends uit ons onderzoek toe

werk-privébalans
Medewerkers die een goede balans tussen werk en privé hebben gevonden, voelen 
zich gezonder, presteren beter en halen meer voldoening uit hun werk - dat blijkt keer 
op keer uit onderzoek. Het is overduidelijk: een goede werk-privébalans biedt te veel 
voordelen om er niet mee bezig te zijn. Maar de manier waarop medewerkers daarin 
slagen, verschilt van persoon tot persoon. Veel hangt ook af van de levensfase waarin 
mensen zich bevinden. Denk maar aan de impact van het krijgen van kinderen, het 
volgen van een studie of de zorg voor zieke familieleden. Zorg er daarom voor dat jouw 
organisatie flexibiliteit en verschillende keuzemogelijkheden biedt. En geef je personeel 
ook de kans om hun wensen kenbaar te maken. 

de voordelen van een goede werk-privébalans - en wat dat betekent voor je  
employer brand: 

• Je maakt meer kans om toptalent aan te trekken. Het werven van nieuwe 
medewerkers wordt een stuk gemakkelijker als ze weten dat ze bij jouw organisatie 
meer controle hebben over de balans tussen hun werk- en privéleven. Met name 
millennials vinden dit erg belangrijk.

• Je bent beter in staat om het talent te behouden dat je al in huis hebt. Medewerkers 
zullen namelijk eerder vertrekken als hun werk een negatieve invloed heeft op hun 
werk-privébalans.

• Medewerkers met flexibele werktijden zijn productiever dan medewerkers met vaste 
werktijden. Een van de redenen daarvoor is dat flexibel werken ervoor zorgt dat 
mensen energieker en gemotiveerder zijn.

• Medewerkers zijn creatiever en innovatiever als ze de rust en ruimte hebben om een 
idee te kunnen uitbroeden of zich te laten inspireren.

• Minder ziekteverzuim: als de verdeling tussen werk en privé niet evenwichtig is, eist 
dat een fysieke en mentale tol van je medewerkers en dat zorgt weer voor een hoger 
verzuim.

Aantrekkelijk zijn voor nieuw talent, trouwe medewerkers hebben, voor de dag kunnen 
komen met een stabiele werkomgeving en goede bedrijfsresultaten: het zijn allemaal 
bewijzen van een sterk werkgeversmerk. Als je een goede werk-privébalans mogelijk 
maakt - niet alleen in je beleid, maar ook in je acties - is dat goed nieuws voor je 
reputatie als een werkgever die goed voor zijn medewerkers zorgt. 
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wat kun je als werkgever doen om de werk-privébalans te verbeteren?
Volgens de respondenten uit het Randstad Employer Branding Research is daar weinig twijfel 
over mogelijk: 46% van hen gaf aan dat flexibel kunnen werken de beste oplossing voor een   
goede balans tussen werk en privé. Dat vinden vooral hoogopgeleiden (54%), werknemers tussen 
25 en 34 jaar (49%) en vrouwen (47%).
Ook belangrijk zijn: het bieden van voordelen aan je medewerkers (29%), financiële vergoedingen 
naast het salaris (28%) en begeleiding bij loopbaanontwikkeling (28%). Naast flexibele werktijden 
hebben vrouwen vooral een voorkeur voor begeleiding en hulp op het gebied van (mentaal) 
welzijn (25%) en gezins-/kinderopvang (19%), terwijl mannen meer worden aangetrokken door 
financiële voordelen buiten het loon om, zoals salarisbescherming (31% respectievelijk 24%).

Het belang van de meeste verbeterpunten neemt toe met het opleidingsniveau: vooral flexibele 
werktijden (54%) en loopbaanontwikkeling (33%) zijn belangrijker voor hoogopgeleiden. Extra’s 
voor werknemers (36%) en gezins-/kinderopvang (23%) tellen vooral voor de leeftijdsgroep 
tussen 25 en 34 jaar.

met welke van onderstaande zaken zou je werkgever jou kunnen helpen 
bij het vinden/behouden van een goede werk-privébalans?

flexibel kunnen werken (locatie, werktijden, etc.)

extra’s voor medewerkers

financiële vergoedingen/extra’s naast het salaris

mogelijkheden voor/begeleiding bij loopbaanontwikkeling

up- en reskilling, ontwikkel- en leermogelijkheden

salarisbescherming/loonbescherming

begeleiding en hulp op het gebied van (mentaal) welzijn

gezondheidsbeleid en -protocollen

ondersteuning bij gezins- en kinderopvang

doorbetaalde vrije tijd voor (meer betekenisvolle) doelen

geen enkele van bovenstaande zaken

(meer/betere) zorgvoorzieningen- of regelingen

anders

46%

29%

28%

28%

25%

22%

21%

17%

17%

15%

14%

13%

5%
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wat deden medewerkers zelf om hun werk-privébalans te verbeteren?
Hoewel een meerderheid van de respondenten (63%) zelf iets heeft ondernomen 
om zijn werk-privébalans te verbeteren, heeft toch een op de drie medewerkers 
(37%) niets gedaan of kunnen doen. Dit geldt vooral voor laagopgeleiden (57%) 
en medewerkers tussen 55 en 64 jaar (46%). Van de medewerkers die wel actie 
hebben ondernomen, hebben de meeste verbeteringen betrekking op meer 
flexibiliteit, zoals thuiswerken of werken op afstand (27%) en flexibele werktijden 
(20%). Hoogopgeleiden werkten vaker op afstand (36%), op flexibele werktijden 
(26%) of maakten minder overuren (16%) dan laagopgeleiden. 
Jongeren (18-24 jaar) werkten relatief vaak minder contracturen, veranderden van 
functie binnen de organisatie (10%) of onderhandelden opnieuw over hun huidige 
functie (12%) om hun balans tussen werk en privé te verbeteren. 

om zijn/haar werk-privébalans te verbeteren heeft de medewerker…

niets ondernomen

vaker thuis/op afstand gewerkt

op wisselende/flexibele werktijden gewerkt

minder overgewerkt/extra uren gewerkt

een andere baan gevonden die een betere balans biedt

minder uren gewerkt dan in de arbeidsovereenkomst staan

gekozen voor een andere rol in de organisatie waar hij/zij werkt

onderhandeld over zijn/haar huidige taken en verantwoordelijkheden

anders

37%

27%

20%

15%

8%

8%

6%

5%

5%

hybride werken
Hybride werken is, sinds het dringende (en soms verplichte) thuiswerkadvies tijdens 
de coronapandemie, niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het kabinet 
heeft werkgevers en werknemers zelfs opgeroepen om goede afspraken met elkaar te 
maken over de manieren en mogelijkheden om hybride te werken. Wat de wensen van 
medewerkers op dat gebied zijn, is inmiddels behoorlijk duidelijk, zo blijkt ook uit ons 
REBR-onderzoek. 

wat is hybride werken?
Hybride werken betekent - simpel gezegd - dat de plek waar iemand werkt, afhangt van 
de geplande activiteiten van de werkdag. Mensen kiezen hun werkplek bijvoorbeeld op 
basis van factoren als:

• het soort werk en het doel van de activiteit (bijvoorbeeld: een verslag schrijven, 
teamoverleg of een presentatie geven)

• de noodzaak om al dan niet met anderen in dezelfde ruimte te zijn

• de efficiëntie en kwaliteit van beschikbare communicatiemiddelen

Hybride werken kan in de praktijk betekenen dat je medewerkers niet alleen vanaf 
verschillende locaties (samen)werken maar ook dat werktijden per persoon of team 
kunnen verschillen. 

50%
van de Nederlanders werkt  
hybride/vanuit huis

95%
van de huidige thuiswerkers denkt 
dit te blijven doen, misschien 
gedeeltelijk, in de toekomst.
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hybride werken: nu en in de toekomst
In Nederland zijn - met het afschaffen van het thuiswerkadvies - in 2022 minder mensen thuis gaan werken 
(50%), vergeleken met 2021 (58%). Toch werkt dus nog steeds de helft van de werknemers vanuit huis of 
op afstand. Hoe hoger de opleiding van werknemers, hoe meer ze thuiswerken (66% voor het hoogste 
opleidingsniveau). Voor 33% van de Nederlandse beroepsbevolking is werken op afstand niet toegestaan of 
onmogelijk. Dit geldt vooral voor 18- tot 24-jarigen (44%) en laagopgeleiden (53%).

Een grote meerderheid van de werknemers die op dit moment hybride werkt, verwacht dit in de toekomst te 
blijven doen. Slechts 5% denkt alleen op locatie bij de werkgever te gaan werken.

ben je (meer) op afstand of thuis gaan werken door de coronacrisis?

uitsluitend vanuit huis/op afstand

deels op afstand/vanuit huis, deels op 
locatie bij de werkgever

alleen op locatie bij de werkgever

vanuit huis/op afstand werken is vanwege 
het soort werk niet mogelijk

vanuit huis/op afstand werken is mogelijk, 
maar de werkgever staat dat niet toe

1%

30% 31%

27%

10%

1%

32%

20%

30%

17%

2021 2022

hoeveel tijd verwachten werknemers in de toekomst vanuit huis/op afstand te werken?

5%
van de werknemers die op dit 
moment op afstand/ thuis 
werken, verwacht in de 
toekomst maximaal 10% vanuit 
huis/op afstand te werken

82%
verwacht dat ze in de 
toekomst zowel vanuit 
huis als op locatie bij de 
werkgever zullen werken 
(20-80% verdeling)

13%
denkt minimaal 90% 
van de werktijd vanuit 
huis of op afstand te 
zullen werken
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reskilling
Met reskilling wordt omscholing bedoeld: bestaande skills worden vervangen door nieuwe vaardigheden. Dit is bijvoorbeeld nodig 
als de huidige vaardigheden van je medewerker niet meer voldoende (passend) zijn voor het werk dat hij of zij doet.

upskilling
Upskilling is een ander woord voor bijscholing: het aanleren van nieuwe en relevante competenties die vandaag en in de nabije 
toekomst nodig zijn. Voorbeelden van upskilling zijn het bijleren van technologische skills, zoals IT-beveiliging of cybersecurity, het 
verwerven van vaardigheden voor website- en appontwikkeling of het ontwikkelen van nieuwe communicatie- en presentatieskills. 

persoonlijke groei en ontwikkeling in het werk is:

19% 10%

28%

31%

8%4%

onbelangrijk

enigszins belangrijk

redelijk belangrijk

belangrijk

zeer belangrijk

weet ik niet/geen mening

61%
vindt het (erg) belangrijk dat hun 
werkgever hen de mogelijkheid tot 
re- en upskilling biedt.

57%
van de werknemers vindt dat 
hun werkgever hen genoeg 
ontwikkelingsmogelijkheden biedt.

53%
zegt dat de kans (heel) groot is dat 
ze bij hun huidige werkgever blijven 
als hij hen mogelijkheden tot re- en 
upskilling biedt.

reskilling en upskilling
Reskilling en upskilling worden steeds relevanter. Niet alleen omdat nieuwe technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo 
opvolgen, maar ook omdat je als werkgever je medewerkers de mogelijkheid wilt bieden om zich te ontwikkelen en duurzaam 
inzetbaar te blijven. Investeren in hun toekomst en groeipotentie vinden medewerkers belangrijk, zo blijkt uit het Randstad Employer 
Brand Research.

persoonlijke ontwikkeling en groeikansen
Persoonlijke loopbaangroei is voor de helft van de 
Nederlandse werknemers (50%) belangrijk. Vooral jongeren 
vinden hun ontwikkeling belangrijk: 70% van de 18- tot 
24-jarige werknemers zegt loopbaangroei relevant te vinden, 
tegenover 24% van de 55- tot 64-jarigen. Hogeropgeleiden 
(58%) vinden skilling belangrijker dan laagopgeleiden (36%).

Jongere werknemers (tot 34 jaar: 60%) en mensen met een 
middelbaar/hoog opleidingsniveau (52% respectievelijk 
56%) zijn het meest geneigd om te blijven als ze zich via hun 
huidige werkgever kunnen om- of bijscholen.
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persoonlijk netwerk favoriet bij zoeken nieuwe baan
Het persoonlijke netwerk (35%) wordt steeds belangrijker bij het vinden van een nieuwe baan. Dat geldt 
vooral voor 25-plussers en hoger opgeleiden. Google, LinkedIn en social media hebben het afgelopen jaar 
aan populariteit gewonnen. Zo heeft LinkedIn voor het eerst de tweede plek ingenomen: in 2022 gebruikte 
20% van de baanwisselaars dit kanaal. In 2021 was dit nog 17%.

Het gebruik van LinkedIn neemt toe met het opleidingsniveau, terwijl Google en social media het populairst 
zijn onder de jongeren (18- tot 24-jarigen: 21% voor beide kanalen). 

een goede reputatie: troef voor trots & passie
Uit het Randstad Employer Brand Research 2022 blijkt ook dat: als werknemers eenmaal onderdeel zijn 
van een organisatie andere drivers belangrijker worden. Met die informatie kun je je employer brand 
juist sterker maken: het helpt je bij de (ver)binding met je huidige medewerkers en het stimuleert hun 
ambassadeursschap.

van buiten naar binnen: wat maakt het verschil?
Wat we in ons onderzoek hebben gevonden, is dat er verschil bestaat tussen wat werknemers belangrijk 
vinden als ze nog op zoek zijn naar een nieuwe werkgever en wat ze belangrijk (gaan) vinden als ze eenmaal 
in dienst zijn en zich thuisvoelen in de bedrijfscultuur. In de volgende afbeelding zie je dat verschil terug.

evaluatie van de huidige werkgever

1. baanzekerheid

2. financiële stabiliteit

3. een boeiende functie-inhoud

4. een goede reputatie als organisatie

5. een prettige werksfeer

6. een goede werk-privébalans

7. een aantrekkelijk salaris en arbeidsvoorwaarden

8. de mogelijkheid om hybride/op afstand te werken

9. groeikansen

10. actieve betrokkenheid in/met de maatschappij

profiel van de ideale werkgever

1. een aantrekkelijk salaris en arbeidsvoorwaarden

2. een prettige werksfeer

3. een goede werk-privébalans

4. een boeiende functie-inhoud

5. baanzekerheid

6. groeikansen

7. financiële stabiliteit

8. de mogelijkheid om hybride/op afstand te werken

9. actieve betrokkenheid in/met de maatschappij 

10. een goede reputatie als organisatie

kanalen om een nieuwe baan te vinden

persoonlijke  
connecties/referenties

35%

17%

32%

wervingswebsite  
van het bedrijf

recruiters

social media

google

school/studie

uitzendbureaus

UWV

banenmarkt

netwerkbijeenkomsten, 
vakbeurzen en seminars

20%

19%

15%

15%

12%

12%

9%

9%

4%

3%

2%

15%

14%

8%

7%

11%

9%

2%

2%

1%

19%

2022
2021

banenplatforms  
(bijv. Monsterboard, 
Indeed, Jobs, Recruit.net)

linkedin
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De conclusie is dat werknemers - als ze eenmaal deel uitmaken van de organisatie van hun 
nieuwe werkgever en zich er thuisvoelen - andere drivers belangrijker gaan vinden dan toen ze 
nog op zoek waren naar een nieuwe baan. Zo vinden we in de top 3 van de kenmerken van de 
ideale werkgever een fijne werksfeer en een goede werk-privébalans. Beide drivers zijn gestoeld 
op een sterke bedrijfscultuur, waarin tevreden en loyale medewerkers antwoorden vinden op 
vragen als: kan ik mezelf zijn, werken we goed en prettig samen, is er wederzijds begrip, word 
ik gewaardeerd, wat is de missie van onze organisatie en hoe kan ik daar betekenisvol aan 
bijdragen? Voor jou, als werkgever, kan dit inzicht je helpen je employer brandingstrategie meer 
te focussen.

ook je goede reputatie wordt steeds belangrijker
Kijken we in de top 5 van de evaluatie van de huidige werkgever en het algemeen beeld van 
werkgevers in Nederland, dan zien we stabiliteit en continuïteit in de vorm van baanzekerheid en 
een financieel gezond bedrijf in de top 3, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de meer individueel 
gedreven driver het goede salaris. En nu staat een goede reputatie zelfs op een vierde plaats.

wat betekent dit?
Een goede reputatie zegt iets over de organisatie waar werknemers (nu) werken, waar ze deel 
van uitmaken en waar ze bij horen. En dus zegt het iets over hen als persoon en de keuzes die ze 
maken (door juist bij die organisatie te gaan werken bijvoorbeeld). Een goede reputatie zorgt er 
dan ook voor dat je medewerkers:

• graag bij je blijven werken

• trots zijn op je organisatie

• de beste ambassadeurs worden die je je maar kunt wensen.

Het is dus niet gek dat de winnaars van de Randstad Award goed scoren op juist deze EVP-driver, 
zoals je op de volgende pagina’s kunt lezen.
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NXP Semiconductors  
en TNO 

opnieuw winnaar  
randstad award.
purpose als succesvol speerpunt 
van employer branding
In letterlijke zin produceert NXP Semiconductors 
chips, maar zelf spreken ze bij het bedrijf liever over 
‘producten die bijvoorbeeld het verkeer veiliger maken 
en gezondheidszorg beter.’ Langs dezelfde lijn hebben ze 
het bij technologie-organisatie TNO liever over ‘de wereld 
verbeteren’ en ‘slimme oplossingen bedenken voor de 
wereld van morgen’ dan over – sec – technologie.
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De employer branding visie van deze twee 
bedrijven resoneert sterk bij ‘werkend Nederland’ 
en leverde beide winnaars van de Randstad Award 
van vorig jaar in 2022 opnieuw de prestigieuze 
onderscheiding op. Het is de oogst van jarenlang 
zorgvuldig en planmatig opbouwen en consistent 
uitventen van het employer brand. Het idee geldt 
voor beide organisaties: voor veel talenten en 
medewerkers ligt de aantrekkingskracht van TNO 
en NXP in het hoogtechnologische karakter. Maar 
de ‘high-tech with a purpose’ employer branding 
sluit nog beter aan bij groeiende behoefte op de 
arbeidsmarkt aan werk dat zin heeft: een loopbaan 
waarin je iets bijdraagt aan de wereld.

“Bij TNO, daar ga je als toptalent werken als je de 
wereld wilt helpen verbeteren”, zo legt HR Director 
Irene van den Broek de boodschap uit van de 
non-profit organisatie met 3.500 medewerkers op 
elf locaties. Dat betekent onder meer werken aan 
een veilige, gezonde, duurzame en ook digitale 
samenleving. “Daar kan je heel veel mee in employer 
branding en in alles wat we doen om mensen te 
vinden en te houden.” 

Dat doet TNO onder meer door HR-gebied 
vooruitstrevend te zijn en ‘evidence-based’ te 
werken, bijvoorbeeld door inzet van HR-analytics 
en people analytics. Wie bij TNO werkt, heeft de 
zekerheid dat hij of zij niet stil zal staan. Deze en 
andere boodschappen over TNO worden consistent 
uitgedragen, onder meer door medewerkers die 
universiteiten bezoeken. “Om contact te leggen 
met vooral studenten van beta-opleidingen is ons 
‘Get to know TNO’ event ons belangrijkste middel. 
We zoeken de studenten op aan de universiteit, 
met een rechtdoorzee aanpak: onze eigen research 
managers en onderzoekers laten zien waar ze 
mee bezig zijn.” Ook laten medewerkers op social 
media zien wie ze zijn en wat ze doen, onder de titel 
talents.of.tno. 
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Ook NXP Semiconductors (2.000 medewerkers in 
Nederland) staat zich bij de employer branding niet 
(alleen) voor op z’n high-tech karakter. De focus op 
de mens én de samenleving bepaalt het employer 
brand van NXP, zegt Bart Lugtenberg, Country HR 
Manager Netherlands. “Onze mensen zijn er trots 
op om uitvindingen te doen waar de samenleving 
behoefte aan heeft. Daar leggen wij in onze cultuur 
én in onze werving de nadruk op: wij zoeken mensen 
met een sterke probleemoplossende drive, geen 
standalone nerdy uitvinders.”
Die roep wordt herkend en beantwoord. Lugtenberg: 
“Sommige talenten willen bij ons werken vanwege 
het innovatieve gehalte. Anderen voelen zich 
aangetrokken door het feit dat hier verschillende 
part-time professoren werken.”

Hoe dragen de Randstad Award winnaars hun 
employer brand uit? NXP profileert zich als 
employer brand onder meer op de websites van de 
onderneming en op social media. De organisatie 
maakt zich zichtbaar in het nieuws, vooral door 
activiteiten op sociaal-maatschappelijk vlak. Een 
belangrijk speerpunt is de betrokkenheid met 
kennis en actieve ondersteuning van engineers, 
bijvoorbeeld bij de door zonnekracht aangedreven 
auto van Eindhovense studenten. Niet alleen 
vanwege de uitstekende chips, maar vanwege 
de bijdrage aan de ontwikkeling van solar power 
technology en de energietransitie. 

Ook zet NXP zich in om technische beroepen onder 
de aandacht van (jonge) vrouwen te brengen. Denk 
aan Girls’ Day, waar medewerkers voor de klas gaan 
staan om meisjes te interesseren in technologie. 
Ook helpen medewerkers op weekendscholen, 
om kinderen te helpen bij beroepskeuze. Andere 
collega’s geven sollicitatietraining, of leren kinderen 
programmeren. Zo appelleert NXP bij haar employer 
branding aan professionele ambities van jonge 

engineers die het vak van de beste willen leren. Het 
verhaal: kom bij ons werken, dan ben je onderdeel 
van een bedrijf dat vooraan staat in technologie.

TNO past bij haar employer branding geen 
nieuwerwetse kanalen of middelen toe. Volgens Van 
den Broek kiest de organisatie liever voor middelen 
met bewezen effectiviteit. “Onze traineeprojecten 
werken goed, zo leren wij de topstudenten van 
dichtbij kennen. We staan op beurzen, we komen 
op campussen. We zetten onze eigen professionele 
recruiters in die onze praktijk goed kennen.” 
Conclusie: de employer branding bij TNO werkt 
vooral omdat deze goed gebruik maakt van menselijk 
contact: de menselijke factor!

Een soortgelijk geluid is te horen bij NXP, waar de 
‘purpose’ van technologie centraal staat. “NXP 
profileert zich als een bedrijf met de focus op een 
beter functionerende wereld. Dat past de jonge 
talenten van vandaag. “Wat een talent bij ons maakt, 
dóet ertoe”, zegt Lugtenberg.
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randstad award uitreiking 
winnaars 2022.
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3 tips 
voor een succesvol  
employer brand.

Een sterk employer brand zorgt ervoor dat je, in deze krappe arbeidsmarkt, 
boven het maaiveld (en dus je concurrentie) uitsteekt. Hoe doe je dat?  
De missie, waarden en cultuur van je organisatie zijn je troef: zij maken je uniek 
en authentiek - iets waar nieuw talent op afkomt en waar je medewerkers trots 
op kunnen zijn. Met deze drie praktische tips kun je meteen aan de slag.
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1. zorg voor een heldere company purpose
Een heldere company purpose is van onschatbare waarde 
voor je employer brand: met een goed geformuleerde en 
geloofwaardige visie laat je zien waar je als organisatie 
voor staat en gaat - en dat onderscheidt je van 
branchegenoten. Deze vragen helpen je bij de formulering:

• wat is ons bestaansrecht: welk probleem lossen we op 
en voor wie?

• hoe doen we dat op onze eigen, unieke manier?

• welke impact heeft onze purpose op mens, milieu en 
maatschappij?

2. zorg dat het ‘leeft’ in je organisatie
Voor je eigen medewerkers fungeert de purpose van 
je organisatie als een kompas: het bepaalt de koers, 
geeft houvast en context. Je medewerkers weten dat 
ze bijdragen aan een betekenisvol doel en kunnen zich 
daardoor identificeren en verbinden met je organisatie. 
Maar blijf alert: het vraagt aandacht om te zorgen dat 
purpose echt ‘leeft’ in je bedrijf. Vraag je medewerkers 
daarom regelmatig naar hun eigen connectie met de 
missie van de organisatie (in plaats van ze dat te vertellen): 

• hoe maakt ons werk een verschil? 

• hoe hebben we een positieve invloed op onze klanten, 
ons team en onze gemeenschap? 

• welke rol speel jij bij het verwezenlijken van ons doel?

3. maak je medewerkers ambassadeurs
Persoonlijke netwerken en social media worden steeds 
belangrijker voor mensen die van baan willen wisselen.  
Om jouw organisatie bij hen in beeld te krijgen, zijn er 
natuurlijk geen betere ambassadeurs denkbaar dan je 
eigen medewerkers. Help je medewerkers door ze alle 
ruimte en hulpmiddelen te geven om hun eigen verhalen 
te delen, (zo)als zij dat willen. Zorg bijvoorbeeld voor een 
storytelling-platform, waar je medewerkers hun eigen 
missie, passie en ervaringen kunnen delen.

Inspirerende voorbeelden zijn IKEA en Knaapen Group.
Beide organisatie maken van hun medewerkers trotse 
ambassadeurs van de organisatie.
IKEA heeft het platform Uppdrag (‘persoonlijke missie’ in 
het Zweeds) met vlogs, posters en andere verhalen van 
eigen medewerkers. Enerzijds biedt dit medewerkers een 
podium voor hun persoonlijke verhaal en anderzijds geeft 
het nieuw talent een duidelijk beeld van de werksfeer bij 
de organisatie.
het Brabantse bedrijf Knaapen Group is ook bedreven en 
succesvol in het betrekken van hun eigen medewerkers. 
Lees het artikel met Bart Knaapen over hoe medewerkers 
hun trots etaleren en zo een belangrijk netwerk vormen 
voor het aantrekken van nieuw talent.

Denk breder dan alleen het gebruik van social media: 
besteed ook  aandacht aan het persoonlijke netwerk dat je 
medewerkers hebben. Vrienden, familie en bekenden aan 
wie ze trots en met passie vertellen over hun werk en over 
jou, als hun werkgever. Een mooier ambassadeursschap is 
er eigenlijk niet.
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knaapen group 
en de kracht van  
employee engagement.

“Vitamine A, aandacht voor onze mensen,  
dat wérkt”
Termen als company purpose en employer branding zul je bij bouw- en 
renovatiebedrijf Knaapen Group in Son niet vaak horen. En al noemen 
ze het dan geen employee engagement, het Brabantse bedrijf is wel 
uitzonderlijk bedreven in het betrekken van eigen medewerkers bij het 
uitdragen van de bedrijfsfilosofie en ‘het merk Knaapen’. Dat levert 
waardering op bij klanten en andere stakeholders en doet wonderen bij 
het vinden en binden van werknemers.

Knaapen Groep, met 130 medewerkers actief in heel Noord-Brabant, is het op één na oudste 
familiebedrijf van Nederland (opgericht in 1652) en wordt geleid door Bart Knaapen, behorend 
tot de elfde generatie van de familie. “Een familiebedrijf, da’s belangrijk”, vertelt Knaapen, “dat 
is uitgegroeid van een eenvoudig schildersbedrijf tot een multidisciplinair renovatiebedrijf, 
met circa vijftien middelgrote en grote woningcorporaties als opdrachtgever.” 

bart knaapen
directeur Knaapen Group
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familiebedrijf
Dat het hier gaat om een familiebedrijf, is volgens 
Knaapen cruciaal. “Daardoor hebben wij een heel ander 
karakter dan – zeg – een beursgenoteerde multinational. 
“Wij proberen uit te stralen dat we een familie zijn, maar 
zonder dat het weeïg of flauw wordt. Zo zijn, zo doen 
we, in alles. We zijn goed voor ons personeel, in de 
wetenschap dat dat vanzelf weer terugkomt. Als je dat 
maar lang en consistent doet, dan worden medewerkers 
trotse vertegenwoordigers van Knaapen.”

Dat doen ze volgens Knaapen overal, thuis, in het café, 
op de sportvereniging. “Zij zijn echt trots op het feit 
dat ze bij Knaapen werken. Die trots, die etaleren ze. 
Superbelangrijk, bijvoorbeeld als ze bij de klant zijn. Dat 
zijn altijd huurders van woningbouwverenigingen. Daar 
zijn ze ons visitekaartje, door goed werk te leveren en met 
trots ons bedrijfslogo dragen.”

mooi en goed werk
Die employee engagement levert het bedrijf veel op. 
“In het algemeen: een gemotiveerde medewerker die 
zich gewaardeerd voelt, is naar onze inschatting veel 
productiever dan iemand die het niet naar z’n zin heeft. 
Ik kan het niet kwantificeren, maar ik denk dat de eerste 
eerder mooi en goed werk levert.”

De winst ligt ook bij retentie (bij Knaapen is het verloop 
laag) en bij de werving van nieuwe medewerkers. Door 
de crisis tussen 2008 en 2012 is veel bouwpersoneel 
naar andere sectoren vertrokken is een krapte ontstaan. 
“Elk bouwbedrijf merkt dat de krapte intussen alleen 
maar erger is geworden. Doordat onze medewerkers 
ambassadeurs zijn, kunnen wij met succes putten uit 
ons gezamenlijke netwerk. Veel nieuwe medewerkers 
komen uit dat netwerk en misschien dat de royale 
aanbrengpremie van €2.000 ook helpt.”

youtube-kanaal: ‘de bouwmevrouwen’
Knaapen nut de loyaliteit en het familiegevoel ook uit 
op social media. Op het eigen YouTube-kanaal ‘De 
Bouwmevrouwen’ spreken kinderen in de serie ‘Kletsen 
met de knaapjes’ op aandoenlijke en vaak ook hilarische 
wijze over het werk van hun vader of moeder bij Knaapen. 
Ook komen thema’s in de bouw, zoals duurzaamheid 
ter spraken. “Die filmpjes worden door heel het netwerk 
gedeeld, en klanten doen daar aan mee. We maken die 
filmpjes met een reden. Wij zien hoe trots onze mensen 
zijn op het bedrijf als ze meedoen. Op Valentijnsdag 
hebben we een speciale video gemaakt. We zijn de 
bouwlocaties afgegaan om medewerkers in staat te 
stellen een boodschap voor hun partner in te spreken.”

sterke binding met het bedrijf
Het zijn acties en resultaten die Bart Knaapen de 
overtuiging geven dat werknemers een sterke 
binding voelen met het bedrijf, niet snel een andere 
werkgever zoeken. “Daar ben ik honderd procent 
van overtuigd, al kan ik het niet aantonen”, aldus de 
directeur. “Mijn zus werkte eerst bij ons als sociaal 

projectbegeleidster, waarbij zij huurders begeleidde. 
Omdat wij nog meer aandacht wilden besteden aan 
het welzijn van medewerkers, houdt zij sinds enige tijd 
toolbox-bijeenkomsten op de bouwplaatsen, waar zij 
onderwerpen bespreekt zoals veiligheid, gezondheid en 
duurzame inzetbaarheid. Ze gaat naar de locatie toe met 
een lekkere lunch voor iedereen, gaat het gesprek aan 
met de mensen en daarna gaan ze weer aan het werk. 
Persoonlijk denk ik dat het extra goed werkt voor de – 
overwegend mannelijke – medewerkers op de bouwplaats 
dat een vrouw het gesprek aanzwengelt. Het werkt goed!”

menselijke items met humor
Bart Knaapen merkt ook dat klanten de Knaapen-
aanpak waarderen. “Zij zien hoe wij dat doen, horen hoe 
medewerkers over ‘hun’ bedrijf praten, de filmpjes die ze 
delen. We kunnen adverteren en ons laten zien op abri’s 
en bushokjes, maar ik denk dat de reclame die onze eigen 
medewerkers maken voor Knaapen, een stuk effectiever 
is. Die reclame gaat nadrukkelijk ook over andere dingen 
dan wat veel andere bedrijven doen. Veel bouwbedrijven 
pakken uit op social media als het hoogste punt van een 
bouwproject wordt bereikt – wij kiezen bewust voor een 
mix van inhoudelijke onderwerpen en menselijke items, 
het liefst met humor gebracht.”  

Het is het resultaat van een planmatige en structurele 
manier om employee engagement – als wij de term hier 
toch even mogen gebruiken – voor het bedrijf te laten 
wérken. Bart Knaapen: “Wij noemen het vitamine A, van 
aandacht. Aandacht voor onze mensen, dat werkt. En 
het betaalt zich terug. De mensen voelen zich goed én 
dragen dat uit, als ambassadeur van Knaapen Group.”
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Meer informatie over employer branding vind je op ons online kenniscentrum: 
randstad.nl/werkgevers/kenniscentrum.

Wil je een persoonlijk gesprek over de employer branding van jouw organisatie? 
Maak dan een afspraak met je contactpersoon of bel 0800 - 72 63 78 23.

http://randstad.nl/werkgevers/kenniscentrum

