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Introductie

Trek moeiteloos het juiste talent naar je toe

Bouwen aan het werkgeversimago is bijna een must geworden, met name als je het hebt over passieve 
kandidaten of specifiek schaars talent. Actieve kandidaten in een doelgroep waar veel vraag naar is, kun je 
prima vinden op jobboard sites of via andere voor de hand liggende manieren. Maar ook hierbij kan een 
sterk werkgeversimago heel goed ondersteunend zijn. 

Door het digitale speelveld kunnen mensen zich al van tevoren een beeld vormen over waar ze komen te 
werken. Dit kun je op een positieve manier gebruiken. Bijvoorbeeld door een kijkje in de keuken te 
gunnen. Waarmee je de juiste mensen aantrekt om de missie van de organisatie te gaan vervullen.
Het belang van de juiste mensen binnen een organisatie is belangrijker dan ooit. Zij zijn de ziel van een 
organisatie. Wat beloof je als organisatie? En hoe maak je het waar? Daar zijn de medewerkers cruciaal in. 
Dus je wilt de juiste mensen. Die de organisatie écht gaan verder helpen. 

Met het Anceaux Marketing-stappenplan trek je dit talent moeiteloos naar je toe. 

OP WEG NAAR EEN STERK WERKGEVERSIMAGO



Content

1. Het stappenplan

2. Debrief

3. Werkgeversmerkbelofte 

4. Campagneplan voor werving

5. Uitrol van het campagneplan

6. Het resultaat

7. Voorbeeldcases

8. Meer informatie



Stappenplan van A tot Z 
Hoe ziet een volledig traject eruit? 



Stappenplan

Wat zijn de stappen?

Welke stappen ondernemen we samen naar een sterk werkgeversimago?

✓ Inventarisatiegesprek:

• Analyse van de behoefte
• Vaststellen van doelen en KPI’s

✓ Uitwerken van de analyse in een debrief en plan van aanpak op maat
✓ Werkgeversmerkbelofte maken en/of aanscherpen (Employer Value Proposition (EVP))
✓ Helder campagneplan om van strategie naar operationeel te komen
✓ Uitrol van het campagneplan
✓ Het resultaat 

Als de EVP er reeds ligt, slaan we de stap werkgeversmerkbelofte maken over. 



Debrief 
Wat houdt een debrief precies in? 



Debrief

Debrief
Vanuit een inventarisatiegesprek wordt een helder document in de vorm van ofwel een Word-
document ofwel een PowerPoint-presentatie vervaardigd: de debrief.

Een debrief bevat: 
✓ Analyse van de behoefte – Waar staan we en waar willen we heen?

• Schets van de organisatie
• Doelen op een rij
• KPI’s als deze al helder zijn, anders helpen we daarmee
• Doelgroep
• Eventuele uitdagingen

✓ Geadviseerd stappenplan/plan van aanpak op maat om de doelen en/of KPI’s te gaan 
realiseren in samenwerking met Anceaux Marketing. 

✓ Geschat budget > Wij werken altijd met een vaste prijs. 

Deze debrief wordt in een persoonlijk gesprek besproken en aangescherpt. Aan de hand daarvan 
bepalen we een GO of NO GO voor de eerste stap. Deze debrief kost 250 euro, exclusief BTW, maar deze 
kosten vervallen direct als we onze samenwerking starten. 



Merkbelofte als werkgever
Wat beloof je?  



Zet hier een mooie foto overheen.
1. Sleep een nieuwe foto in de slide.
2. Rechtermuisklik op de afbeelding en 

kies Send to back.
3. Klaar!

Wat beloof je 
als werkgever? 
En hoe maak je 

dit waar?



Merkbelofte als werkgever

✓ Wat is je missie als werkgever?
✓ Wat zijn de kernwaarden waarbinnen je als 

werkgever de missie volbrengt? Deze 
kernwaarden moeten aansluiten bij de 
profielen die je aanneemt. 

✓ Wat maakt jou als werkgever wezenlijk anders 
dan andere werkgevers (concurrenten of 
concollega’s)?

✓ Voor wie heb je banen? En wie wil je in huis 
halen? 

✓ Vandaar komen de boodschappen voor je 

werkgeversmerkbelofte. 

Bouwen van de merkbelofte
De kapstok / EVP



Merkbelofte als werkgever

Methode om tot merkbelofte te komen:

1. Kick–off met brainstorm 
✓ Bedenk goed wie hier bij moeten zijn
✓ Extern voor meer creativiteit  
✓ Alleen creativiteit, nog geen keuzes

2. Uitwerking van de brainstorm 
✓ We maken een uitgebreid verslag 
✓ We maken een plan met adviezen en suggesties 

3. Bespreken van de uitwerking
✓ Hier hakken we knopen door 

Resultaat: de merkbelofte staat op schrift en is klaar om gecommuniceerd te 
worden. De kapstok / EVP = klaar. 



Campagneplan voor werving 
Van binnenuit naar buiten



Campagneplan voor werving

✓ Branding:
• de massaboodschap 
• bouwen aan imago en 

naamsbekendheid
• offline kanalen 
• gehele doelgroep

✓ Campagnes:  
• getarget
• van vacature tot werknemer
• moeilijke doelgroepen
• online kanalen
• aangescherpte boodschappen

✓ Sales:
• van vacature tot werknemer
• afwijzingen 
• follow–up 

✓ Interne organisatie:
• draagt de belofte uit en maakt haar 

waar

Sterk werkgeversimago bouwen



Campagneplan voor werving

Methode om tot het campagneplan te komen:

1. Toetsen van de merkbelofte intern en extern
2. Strak zetten van de KPI’s
3. Research binnen en buiten de organisatie
4. Het schrijven van het campagneplan
5. Het presenteren van het campagneplan
6. Akkoord op benodigd budget voor de uitrol
7. Definitieve oplevering van het campagneplan met een roadmap

Daarna start de uitrolfase, waarin we het campagneplan gaan uitrollen middels de 
roadmap. In de roadmap staat exact wie wat gaan doen, wat daarvoor de deadline is en 
het maximale budget. Zie het volgende hoofdstuk. 



Campagneplan voor werving

Wat staat er in het campagneplan:

1. Doel van de werkgeverscampagne
2. KPI’s (als deze er zijn) 
3. Gesegmenteerde doelgroepen
4. Kanalen waar deze doelgroepen te vinden zijn
5. Verschillende boodschappen gekoppeld aan kanalen & doelgroepen
6. Toolkit > wat komt erin en hoe moet dat eruit zien
7. Stappenplan van uitrol  
8. Wie gaat wat oppakken? 
9. Planning 
10. Budget
11. Evaluatie 



Uitrol van de campagne 
Van strategie naar operationeel



Uitrol van de campagne

De uitrolfase:

✓ Het maken van een roadmap

✓ Activiteiten
✓ Wie is waar verantwoordelijk voor
✓ Wat is de deadline?
✓ Maximale budget 

✓ Anceaux Marketing zorgt dat de activiteiten worden uitgevoerd naar 
afspraak

✓ Anceaux Marketing maakt afspraken met eventuele benodigde externe 
partijen

✓ Anceaux Marketing stuurt alle interne en externe partijen aan
✓ Anceaux Marketing zorgt voor regelmatig ingeplande evaluaties met de 

opdrachtgever
✓ Er is te allen tijde één aanspreekpunt als projectleider
✓ Blijft binnen het afgesproken budget
✓ Er is altijd een eindevaluatie



Het resultaat 
Vanuit KPI’s en doelstellingen



Het resultaat



Voorbeeldcases  
Vanuit eigen portfolio



Content

Prachtig voorbeeld waarbij mensen binnen de organisatie het verhaal het beste en het meest 
overtuigend kunnen vertellen. (klik op de play button in presentatie modus)

International Criminal Court

https://www.youtube.com/watch?v=jtW-WS-d61M
https://www.youtube.com/watch?v=jtW-WS-d61M


Voorbeeldcase

Campagne Shell - Werving technische vrouwen

Doel: werven van technisch vrouwelijk (passief) talent in Europa

Aanpak:
Branding op Global level vertaald naar Europees level, specifiek op vrouwen gericht. 
Specifieke campagnes via social media en middels een Europees webinar dat draaide om 
de inhoud van de projecten van Shell.
Event speciaal voor deze vrouwen waarbij business en recruitment gezamenlijk de juiste 
vrouwen over de streep hebben getrokken.

Resultaat: 12 technische vrouwelijke talenten binnengehaald. 
Belangrijk voor het succes: samenwerking tussen business, recruitment en marketing.  
Meer informatie: http://www.anceauxmarketing.nl/project/campagnemanagement-award-
shell/

http://www.anceauxmarketing.nl/project/campagnemanagement-award-shell/


Meer informatie 
Neem contact op



Meer informatie

Neem contact op:

Neem contact op met onze recruitment-marketingstrateeg Natalie Anceaux voor een 
vrijblijvend gesprek.

✓ Website: www.anceauxmarketing.nl 
✓ E-mail: natalie@anceauxmarketing.nl 
✓ Tel: +31641367744
✓ Facebook: facebook.com/anceauxmarketing
✓ Twitter: twitter.com/AnceauxNL
✓ LinkedIn:  linkedin.com/company/anceaux-marketing 

http://www.facebook.com/anceauxmarketing
https://twitter.com/AnceauxNL
https://www.linkedin.com/company/anceaux-
https://www.linkedin.com/company/anceaux-marketing


Natalie Anceaux 2017/ 2018 www.anceauxmarketing.nl


