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Neem een voorsprong met een sterk werkgeversmerk. Om nieuw talent binnen te halen én 

om te verbinden met jouw huidig talent. Ontdek in 1 dag alle ins & outs over employer 

branding. Van ontwikkelen tot uitbouwen. 

Employer branding nieuwe stijl 

In deze krappe arbeidsmarkt maakt een goed 

werkgeversmerk het verschil. Er is op de 

arbeidsmarkt veel veranderd, maar de rol van 

employer branding blijft belangrijk. Want je moet 

als werkgever nog steeds in beeld komen bij 

schaarse doelgroepen. Maar de band met je eigen 

medewerkers wordt ook steeds belangrijker. Dat 

doe je allemaal vanuit je employer brand. 

Maar hoe bouw je anno nu succesvol aan jouw 

employer brand? Hoe kom je tot een authentieke 

en onderscheidende werkgeverspositionering? En 

hoe zorg je ervoor dat jouw hele organisatie het 

werkgeversmerk leeft? In deze masterclass nemen 

we je mee in de wereld van employer branding. 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden van grote en 

kleine organisaties en kleine opdrachten leer je 

niet alleen alles over employer branding, maar ga 

je er ook actief mee aan de slag. 

Je leert het belang van authenticiteit door van 

binnenuit jouw werkgeversmerk te versterken. Met 

concrete ken- en stuurgetallen kun je hiermee 

onderbouwd aan de slag. Ook ontdek je hoe je tot 

een onderscheidende werkgeverspositionering 

komt. Afsluitend krijg je aan de hand van een 

uitvoerig stappenplan met vele praktijkvoorbeelden 

handvatten om zelf aan de slag te gaan met 

employer branding.  

 

Masterclass Employer Branding 

10 maart 2022 

10.30 - 17.30 uur 

€  795,- excl. BTW  

Speciaal combitarief 2e persoon 25% korting 

 

   Masterclass Employer Branding in 1 dag 
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Programma 

Ontvangst is vanaf 10.15 uur en het programma 

begint om 10.30 uur. Om 17.30 uur wordt de 

masterclass afgesloten. 

Welkom 

Essentie van Employer branding 

Wat is employer branding en hoe verhoudt het zich 

tot zaken als arbeidsmarktcommunicatie, 

recruitment marketing, candidate experience 

en  medewerkersbetrokkenheid? Waarom is 

employer branding belangrijk en hoe kun je van 

binnenuit werken aan een sterk werkgeversmerk? 

Van EVP’s tot werkgeverspositionering 

Het gaat bij employer branding om je verhaal als 

werkgever. Grootste struikelblok daarbij is de 

keuze van een authentieke én onderscheidende 

positionering ten opzichte van de 

arbeidsmarktconcurrentie. Hoe kom je op basis 

van jouw employee value proposition tot een 

duurzame werkgeverspositionering voor jouw 

eigen organisatie? Aan de hand van een kleine 

opdracht ga je aan de slag met een blauwdruk 

voor jouw eigen werkgeverspositionering. 

Lunch 

Van employer story telling tot contentstrategie 

Als je vanuit je positionering een 

werkgeversverhaal hebt geformuleerd, moet je het 

tot leven brengen. Op basis van de verhalen vanuit 

de organisatie wordt het verhaal van de werkgever 

verteld vanuit het perspectief van de (potentiële) 

medewerker. We laten je zien hoe je komt tot 

employer story telling en hoe je met een content 

strategie kunt bouwen aan je werkgeversmerk? 

 

 

 

Stappenplan employer branding 

Behalve de inhoud is ook het proces om te komen 

tot een employer brand aanpak cruciaal. Wie 

betrek ik erbij in welke fase? Welke rollen moet ik 

– intern en extern - invullen om het proces door de 

organisatie te krijgen. Vanuit hun praktijkervaring 

schetsen de docenten ook dit deel van employer 

branding. Aan de hand van een stappenplan met 

vele praktijkvoorbeelden krijg je handvatten om 

zelf aan de slag te gaan met employer branding. 

Energy break 

Case 

Ter afsluiting zet je jouw tanden in een concrete 

case. Je gaat in een groepje aan de slag, en 

presenteert ook je advies. Op deze manier breng 

je direct het geleerde in de praktijk, en kun je ook 

sparren met andere deelnemers om te leren van 

hun ervaringen. 

Vragen en afronding 

Vragen over employer branding kunnen worden 

voorgelegd aan de docent(en) en collega-

deelnemers. 

Aan het eind van de dag ga je naar huis met veel 

theorie en praktijkvoorbeelden. En we zorgen er 

ook voor dat je de dag erna vol inspiratie aan de 

slag kunt met je eigen employer brand. 
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Docenten 

Marcel van der Quast is 

onder de naam 

Werkmerk actief als 

zelfstandig specialist op het 

gebied van arbeidsmarkt- 

communicatie, employer 

branding en 

contentmarketing.  

Sinds 2014 is hij o.a. Teamleider Content en 

Social Media voor de wervingssite van de 

Rijksoverheid, werkenvoornederland.nl. 

Van 2007 tot 2012 was hij strateeg bij 

arbeidsmarktcommunicatiebureau De 

Personeelszaak. Zijn eerste baan was in 1994 bij 

IPW de Personeelstrategen. Daarna zijn 

arbeidsmarktcommunicatie en online de rode 

draad gebleven in verschillende functies bij de 

PersoneelZaak, Maslow en ARA. Daarnaast heeft 

Marcel ook 5 jaar in het bestuur gezeten van de 

Stichting Jaarprijzen Personeelscommunicatie, die 

jaarlijks de Magneten uitreikt voor de meest 

creatieve arbeidsmarktcommunicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marion de Vries is 

oprichter van The 

Reputationals, dat zich 

onder andere bezighoudt 

met de reputatie van 

organisaties (zoals NS, 

Ordina, Het Rijk, Schiphol, 

Triodos Bank) op de arbeidsmarkt. Activiteiten 

variëren van reputatie-onderzoek, (strategische) 

marktbewerkingsplannen, campagnemanagement 

en interim management.  

Zij was 14 jaar directeur van TBWA\Job Company 

(nu onderdeel van ACA/Jes) en in die periode 

voorzitter van SJP en de VEA vakgroep 

arbeidsmarktcommunicatie.  

Na de reclamebureaukant werkt ze nu veel aan 

opdrachtgeverskant en probeert die werelden bij 

elkaar te brengen. Want goede communicatie kan 

immers een verschil maken! 

 

Resultaat 

 

Na het volgen van deze masterclass: 

• Ken je de ins en outs van employer branding 

en besef je het belang ervan 

• Kun je jouw Employer Value Propositie (EVP) 

formuleren 

• Krijg je handvatten om tot een 

onderscheidende positionering te komen 

• Weet je het belang van employer story telling 

en contentstrategie bij het bouwen van jouw 

werkgeversmerk 

• Kun je een employer brand plan maken en heb 

je handvatten voor het managen van jouw 

reputatie 

• Ben je geïnspireerd door de best practices 

• Heb je jouw netwerk met vakgenoten vergroot 

 

 

 

http://www.werk-merk.nl/
https://www.werkenvoornederland.nl/
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Doelgroep 

 

Deze Masterclass is in het bijzonder geschikt voor: 

• Employer brand managers 

• Arbeidsmarktcommunicatiemedewerkers en -

adviseurs 

• (Arbeidsmarkt)communicatiemanagers 

• P&O-managers 

• Strategic directors 

(arbeidsmarkt)communicatiebureaus 

• Accountmanagers 

(arbeidsmarkt)communicatiebureaus 

 

8,3 op de onafhankelijke 

vergelijkingssite Springest  

 

De masterclass 

Employer Branding 

scoort een 8,3 op de 

onafhankelijke 

vergelijkingssite 

Springest.nl. 

 

 

Ervaringen van enkele deelnemers 

 

Marije Tolsma: " Zeer nuttige, toepasbare 

masterclass. Veel behandeld en veel praktische 

tools aangereikt gekregen. Aanrader.” 

 

Francie Eisenburger: “Het was een hele 

leuke, inspirerende dag met een praktische 

benadering,. Ik borrel van de ideeen om direct 

mee aan de slag te gaan.” 

 

Chantal Wegdam: “Pittige, maar uitdagende 

stof. Goede handvatten gekregen om m.b.v. een 

stappenplan naar een werkgeverspositionering 

te komen. Ook de vele voorbeelden van 

Employer Branding van andere organisaties die 

tijdens de masterclass werden getoond zorgen 

voor inspiratie en maakt dat je heel erg bewust 

wordt waar nog veel winst te halen valt.” 

Studieadvies 

 

Heb je een vraag of wil je studieadvies? Neem dan 

contact met ons op. 

Tel.: 088 - 730 28 88 

E-mail: info@arbeidsmarktcommunicatie.eu 

 

Deelnamekosten  

 

De deelnamekosten voor deze masterclass zijn  

€ 795,00 (excl. BTW). De kosten zijn inclusief een  

landingspagina met alle materialen, lunch, 

tussendoortjes, drankjes en een certificaat. 

 

 

Combikorting  

 

De masterclass Employer Branding leent zich 

ideaal om samen met jouw collega van HR, 

Recruitment of communicatie te volgen. Bij 

gezamenlijke inschrijving ontvangt de tweede 

persoon 25% korting met de code combi-eb. 

 

 

Inschrijven/reserveren 

 

Wil je direct inschrijven? Dat kan je hier doen. 

Liever eerst een reservering, deze kan je hier 

plaatsen.  

Tel.: 088 - 730 28 88 

E-mail: info@arbeidsmarktcommunicatie.eu 

https://www.springest.nl/academie-voor-arbeidsmarktcommunicatie/masterclass-arbeidsmarktcommunicatie-3#ervaringen
http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/contact/
mailto:info@arbeidsmarktcommunicatie.eu
https://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/inschrijven/masterclass-employer-branding-10-maart-2022
https://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/training/employer-branding-1-dag/#deelnemersinformatie

