
EMPLOYEE VALUE 
PROPOSITION WORKBOOK.
Een gids voor het creëren en implementeren van een 
sterke Employee Value Proposition in jouw organisatie



Voordat je begint met het opzetten en communiceren van je
employer branding strategie, moet eerst duidelijk zijn wat jouw 
Employee Value Proposition (EVP) is.

Waarom zouden sollicitanten geïnteresseerd moeten zijn in jouw 
bedrijf? Wat onderscheidt jou van je concurrenten? Wat kan jij je 
werknemers als werkgever bieden? De antwoorden op deze vra-
gen vormen de basis voor jouw EVP en de ontwikkeling van een 
sterk werkgeversmerk.

Employee Value 
Proposition
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EMPLOYEE VALUE PROPOSITION WORKBOOK

Phase 1: Discover

De eerste fase in het creëren van een Employee Value 
Proposition is “Discovery”. Je moet zoveel mogelijk informatie 
verzamelen uit jouw organisatie, de basis KPI’s vaststellen, het 
team mee krijgen en jouw concurrentie onderzoeken.

EVP S&A Checklist

Formuleer waarom je een EVP nodig hebt

Communiceer de plannen naar het team

Concretiseer de basis KPI’s

Verzamel bestaande informatie

Onderzoek de concurrentie



STAP 1: STRATEGY

Waarom heb je een EVP 
nodig?
In het kort: een werkgever gebruikt een aantrekkelijke 
waardepropositie om talentvolle kandidaten in de markt te 
bereiken. Net als een goede sollicitatie moet een Employee 
Value Proposition zowel aantrekkelijk en realistisch 
geformuleerd zijn. Een zorgvuldige voorbereiding is daarom 
cruciaal. 

Wat een cv is voor een sollicitant, is de Employee Value 
Proposition voor een bedrijf. 

Alle organisaties hebben een andere reden voor het 
ontwikkelen van een EVP. Vaak heeft het te maken met het 
reduceren van recruitmentkosten, het verbeteren van de 
hiring quality of het verminderen van het verloop.

We willen een EVP want het gaat ons helpen met:

Dit heeft als gevolg dat:



STAP 2: ALIGNMENT

Krijg je team aan boord.

Een EVP formuleren kan je niet alleen. Of je nou een 
organisatie bent met 5, 50 of 50.000 medewerkers, je hebt de 
feedback en steun nodig van je team om tot het beste 
resultaat te komen. Betrek daarom actief je collega’s bij het 
proces.

Bij de start van het EVP-proces is het belangrijk om te com-
municeren wat je gaat doen en waarom. Dit kun je doen per 
e-mail of tijdens een meeting.

Punten die je niet mag vergeten:

  Uitleggen waarom je dit doet.

  Aangeven waar je verwacht hulp bij nodig te hebben.

  Meegeven van een tijdsindicatie van het proces.

He [naam collega],

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre-
henderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre-
henderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

Als je nog vragen hebt kan je terecht bij [naam collega].

Thanks!

[Jouw naam]
[Functie]



STAP 3: MEASURE

Bepaal de basis 
KPI’s.
Het maken en implementeren van een EVP maakt een 
enorm verschil voor je collega’s, maar het is ook een
investering van tijd (en geld) om tot het beste resultaat 
te komen. Om deze reden wil je achteraf ook aan 
kunnen tonen dat het gewerkt heeft.

Daarom raden wij altijd aan om de nulmeting te
documenteren, zodat je hier later op kan evalueren. 
Welke metrics je vastlegt bepaal je uiteraard zelf, maar 
rechts vind je een voorbeeld.

METRIC 0-METING EVALUATIE 1 JAAR LATER

Personeelsverloop

Ziekteverzuimpercentage

Gemiddelde Cost Per Hire

Gemiddeld Aantal Sollicitanten

Gemiddelde Time To Hire

Gemiddelde Afwijzingsratio

Dit is de wisseling van werknemers binnen een
organisatie door vroegtijdig vertrek, ziekte en
pensioen. Dit kan worden uitgedrukt in het aantal
werknemers dat vertrekt in een jaar ten opzichte
van het totale personeelsbestand.

Dit is het totaal aantal ziektedagen van de
werknemers, in procenten van het totaal
aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van
de werknemers in de verslagperiode.

De cost per hire zijn de totale kosten van het
recruitment proces gedeeld door het aantal
aangenomen medewerkers.

Het gemiddelde aantal sollicitanten per vacature.

De gemiddelde hoeveelheid tijd dat het kost om 
een open positie te vullen.

Het aantal aanbiedingen die worden 
afgewezen door de sollicitant gedeeld door het 
aantal aanbiedingen die je doet.



STAP 4: COMPILE

Verzamel bestaande 
informatie.
Misschien is er al informatie beschikbaar die je kan 
helpen bij het ontwikkelen van je EVP. Dit kan fase 2 
makkelijker kan maken. Verzamel alle data die inzicht 
geeft in waarom mensen wel of niet bij jullie willen 
werken.

Voorbeelden zijn; 
een medewerkerstevredenheidsonderzoek, versla-
gen van exit interviews, surveys over waarom sollicit-
anten hebben gesolliciteerd, etc.

Heb je al een why, how, what en kernwaarden? 
Vergeet deze dan ook niet mee te nemen.

Door deze informatie in de tabel rechts te
verwerken, weet je altijd wat je al hebt en waar je het 
terug kan vinden.

DOCUMENT TITEL DOCUMENT INHOUD DOCUMENT LOCATIE



STAP 5: DISCOVER

Concurrentieanalyse.
Wij adviseren om als startpunt 4 tot 6 concurrenten te analyseren binnen jouw branche. Kijk bijvoorbeeld naar: social media posts, 
huidige advertenties (via Facebook kun je de advertenties van concurrenten zien) en de werken bij-website.

NAAM CONCURRENT 2

EVP VAN DE CONCURRENT

LINK VOOR MEER INFO

NAAM CONCURRENT 1

EVP VAN DE CONCURRENT

LINK VOOR MEER INFO

Meer weten?
Check onze 

blog!

https://www.timetohire.nl/news/hoe-analyseer-je-jouw-concurrentie/


STAP 5: DISCOVER

Concurrentieanalyse.

NAAM CONCURRENT 4

EVP VAN DE CONCURRENT

LINK VOOR MEER INFO

NAAM CONCURRENT 3

EVP VAN DE CONCURRENT

LINK VOOR MEER INFO



STAP 5: DISCOVER

Concurrentieanalyse.

NAAM CONCURRENT 6

EVP VAN DE CONCURRENT

LINK VOOR MEER INFO

NAAM CONCURRENT 5

EVP VAN DE CONCURRENT

LINK VOOR MEER INFO



EMPLOYEE VALUE PROPOSITION WORKBOOK

Phase 2: Analyse

Inmiddels heb je een duidelijk doel met wat je wil behalen, je 
team is on board en je hebt zoveel mogelijk bestaande informatie 
verzameld. Het doel van de analyse is om:
   

   Inzicht te krijgen waarom mensen voor je willen werken.

   Inzicht te krijgen waarom mensen weggaan.

   Verschillen tussen de doelgroepen te herkennen.

EVP Analyse Checklist

Onderzoek medewerkerstevredenheid 

Focus groepen

Interview externe recruiters

Data-analyse



STAP 6: ESTABLISH

Medewerkertevreden-
heidsonderzoek.
Het doel van het onderzoek naar 
medewerkerstevredenheid is het volgende:

Je komt erachter hoe betrokken en ge-
lukkig jouw medewerkers écht zijn.

Je leert begrijpen wat jouw organisatie 
een ‘great place to work’ maakt.

Je ontdekt wat voor frictie of frustratie 
zorgt bij je medewerkers.

Wij adviseren om het onderzoek digitaal te doen met behulp van 

een tools als Typeform of SurveyMonkey.

Dit maakt het makkelijker voor je medewerkers om het in te vullen 

en het maakt het analyseren voor jou ook makkelijker. 

https://www.typeform.com/
https://www.surveymonkey.com/
https://www.surveymonkey.com/
https://www.typeform.com/


Doel Focusgroepen:

Ontdek hoe betrokken en gelukkig jouw medewerkers écht zijn

Begrijp wat jouw organisatie een ‘great place to work’ maakt.

Ontdek wat mogelijk voor frictie of frustratie zorgt bij je medewerk-

STAP 7: FOCUS

Medewerker Focus 
Groepen.
Net als het onderzoek naar medewerkerstevreden-
heid, is het doel van de focusgroepen om je medew-
erkers de mogelijkheid te geven om hun ideeën en 
meningen te delen. Je probeert hier te onderzoeken 
en te begrijpen wat mensen fijn vinden aan het werken 
bij jouw organisatie en waar er verbeterpunten zijn.

Wij adviseren de focusgroep tussen de 6 en 10 
mensen te houden.

Zou jij iemand aanraden hier te werken?

Heb jij een duidelijk beeld van jouw carrièrepad?

Denk je dat je hier jouw volle potentie kan behalen?

Denk je dat het Senior Management luistert naar feedback?

Als je morgen zou stoppen, wat zou dan de reden zijn?

Vind jij dat wij onze kernwaardes daadwerkelijk volgen?

Voorbeeld Focusgroep Agenda:

Voorbeeldvragen:

Verwelkom en bespreek de agenda

Privacy en regels

Introducties

Discussie over maximaal 5 onderwerpen

Samenvatting en afsluiting



STAP 8: INTERVIEW

Interview Externe 
Recruiters.
Als je, zoals veel bedrijven die wij spreken, externe re-
cruiters gebruikt om sommige of alle vacatures in te 
vullen, dan zijn zij een belangrijke bron van informatie 
waarom kandidaten wel of niet bij jouw organisatie wil-
len werken.

Waarschijnlijk heb je een hechte samenwerking met 
de externe recruiters, het loont dus vaak om de tele-
foon te pakken en ze een paar vragen te stellen.

Hoe denk je dat mensen ons zien in de markt?

Hoe zou jij de ideale kandidaat voor ons omschrijven?

Waarom zou je er voor kiezen om een kandidaat niet aan 

ons voor te stellen?

Hoe zou je “werken bij ons” aan een kandidaat 

omschrijven?

Als je morgen zou stoppen, wat zou dan de reden zijn?

Vind jij dat wij onze kernwaardes daadwerkelijk volgens?

Voorbeeldvragen voor je recruiters:



STAP 8: INTERVIEW

Interview Template Externe Recruiters.

VRAAG FEEDBACK

Wie: Bedrijf: Datum:

Noteer hier de feedback die je krijgt van de externe recruiters.



STAP 9: ANALYSE

Analyseer de Data.
Inmiddels heb je genoeg informatie om te beginnen 
met het formuleren van je Employee Value 
Proposition.

Gebruik de suggesties rechts als inspiratie bij het 
invullen van de volgende twee pagina’s.

Compensatie: Salaris, bonussysteem, salarisontwikkeling, 
promoties, eerlijkheid, evaluatie procedures.

Voordelen: Vakantiedagen, (extra) feestdagen, 
verzekeringen, pensioen, opleidingsbudget, werkgeluk, 
hybride werken.

Werkomgeving: Marktpositie, reputatie als bedrijf, 
diversiteit, branche.

Carrière: Doorgroeimogenlijkheden, training en cursussen 
tijdens werk, begeleiding, evaluatie en feedback, sabiliteit 
organisatie.

Werksituatie: Locatie, erkenning, autonomie, werkinhoud, 
work-life balance, workations, begrip van rollen en 
verantwoordelijkheden.

Bedrijfscultuur: Begrip van doelen en plannen, collega’s, 
management, ondersteuning, samenwerking en team spirit, 
sociale verantwoordelijkheden, vrijheid, vertrouwen.

Onderwerpen:



STAP 9: ANALYSE

Analyseer de Data.
Na het bekijken van de data die je hebt verzameld, beantwoord je onderstaande vragen:

Wat is belangrijk voor je doelgroep? Waarom werken mensen graag bij jouw organisatie?



STAP 9: ANALYSE

Analyseer de Data.
Na het bekijken van de data die je hebt verzameld, beantwoord onderstaande vragen:

Wat zijn de meest voornaamste redenen dat mensen jouw 
organisatie verlaten?

Wat zijn de verschillen in antwoorden tussen diverse groepen? 
(Gender, leeftijd, contractvorm, tijd in dienst etc.)



EMPLOYEE VALUE PROPOSITION WORKBOOK

Phase 3: Design

Het doel van deze fase is om het eerste concept van je EVP te
ontwikkelen. Door de data te gebruiken die je hebt verzameld en 
geanalyseerd, kun je diverse kandidaat persona’s opstellen.

Kijk naar elk onderdeel van je EVP en definieer wat de sterke
punten zijn van jouw organisatie in een paar zinnen. Bespreek dit 
met je team en verfijn tot jullie er tevreden mee zijn.

EVP Design Checklist

Stel kandidaat persona’s op

Definieer elk onderdeel van jouw EVP

Formuleer jouw EVP statement

Verfijn je EVP



STAP 10: DEFINE

Stel kandidaat persona’s 
op.
Een kandidaat persona is een semi-fictionele
representatie van de ideale kandidaat gebaseerd op 
marktonderzoek en bestaande data over je huidige 
medewerkers.

Een kandidaat persona geeft je richting tijdens het
creëren van een EVP statement. Daarnaast helpt het 
met het targeten van de juiste doelgroep voor wat 
betreft vacatureteksten en advertenties.

Kandidaten voor een baan op het hoofdkantoor
zullen hoogstwaarschijnlijk op een andere EVP
reageren dan potentiële werknemers die solliciteren 
bij een filiaal.

Een Kandidaat Persona Ontwikkelen

Wie?

Werkervaring

Persoonlijke voorkeuren

Gedrag

Vrijetijdsbesteding

Professionele interesses

Waar zoeken ze naar werk

Waarom?

Echte quotes

Wat kunnen wij bieden?

Elevator pitch

Motivatie

Ambities

Uitdagingen

Bezwaren



Persona naam: 

Deel 1: Wie? 

Geïnteresseerd in: 

Werkervaring

Huidige en eerdere werkgevers?

Kwalificaties? 

Huidige en eerdere functietitels? 

Huidige senioriteit?

Persoonlijke Voorkeuren

Gewenste omgeving?

Gewenste managementstijl?

Waardes?



Persona naam: 

Deel 2: Motivatie 

Geïnteresseerd in: 

Ambities

Carrièrepad?

Training?

Wat voor soort projecten?

Huis kopen?

Uitdagingen

Tijd maken voor familie?

Lange reistijd?

Bezwaren

Waarom zouden zij niet solliciteren?

Waarom zouden zij een aanbod niet accepteren?



Persona naam: 

Deel 3: Gedrag 

Geïnteresseerd in: 

Vrijetijdsbesteding

Hobby’s?

Interesses?

Social media?

Professionele interesses

Professionele netwerken/platforms?

Podcasts?

Blogs?

Beurzen?

Werk zoeken

Job boards?

Werken-bij sites?

Lokale media?

Social media?



Persona naam: 

Deel 1: Waarom? 

Geïnteresseerd in: 

Echte quotes

Over ambities, uitdagingen, waarom ze voor jouw organisa-

tie hebben gekozen, waarom ze zijn weggegaan, etc.

Wat kunnen wij bieden?

Wat kunnen wij bieden om hun bezwaren te weerleggen, hun 

uitdagingen op te lossen en hun ambities te behalen?

Elevator Pitch

Voor de ideale kandidaat:

Wat maakt de functie/afdeling uniek?

Wat maakt het bedrijf uniek?

Waarom zouden zij voor jou willen werken en niet voor een 

concurrent?



STAP 11: REFINE

Het definiëren van je 
EVP.
Een belangrijk onderdeel van je EVP is het definiëren 
van wat jouw organisatie te bieden heeft wat uniek is 
in de markt. Dat betekent niet dat alles wat je doet
uniek moet zijn, maar dat de combinatie van wat je 
biedt zo uniek mogelijk moet zijn en dat het
gericht moet zijn op de ideale kandidaat die je zojuist 
geschetst hebt.

Een bedrijf dat zijn werknemers niet evenveel kan
betalen als de concurrent heeft andere unieke
kenmerken nodig om aantrekkelijk te zijn voor zowel 
gevestigde professionals als jonge talenten.

Wij adviseren om een combinatie van 2 of meer van 
de onderwerpen (rechts) mee te nemen als kern van 
je EVP, maar let wel op; Het samenvoegen van gewel-
dige USP’s komt minder geloofwaardig over dan een 
gedetailleerde beschrijving met slechts een paar ar-
gumenten die echt aansluiten.

Compensatie: Salaris, bonussysteem, salarisontwikkeling, 
promoties, eerlijkheid, evaluatie procedures.

Voordelen: Vakantiedagen, (extra) feestdagen, 
verzekeringen, pensioen, opleidingsbudget, werkgeluk, 
hybride werken.

Werkomgeving: Marktpositie, reputatie als bedrijf, 
diversiteit, branche.

Carrière: Doorgroeimogenlijkheden, training en cursussen 
tijdens werk, begeleiding, evaluatie en feedback, sabiliteit 
organisatie.

Werksituatie: Locatie, erkenning, autonomie, werkinhoud, 
work-life balance, workations, begrip van rollen en 
verantwoordelijkheden.

Bedrijfscultuur: Begrip van doelen en plannen, collega’s, 
management, ondersteuning, samenwerking en team spirit, 
sociale verantwoordelijkheden, vrijheid, vertrouwen.

Onderwerpen:



STAP 11: REFINE

Het definiëren van je EVP.
Vul onderstaande tabel in met de informatie die je gedurende het proces hebt verzameld.

WAAR ONZE IDEALE KANDIDATEN NAAR ZOEKEN WAT WIJ OP DIT GEBIED TE BIEDEN HEBBEN



STAP 11: REFINE

EVP voorbeelden voor inspiratie.

Onze Employee Value Proposition

Timetohire is voor de recruitment professionals die 
altijd hunkeren naar een hoger niveau. Voor ambas-
sadeurs van het vak. Onze recruiters zijn kritisch, 
weten wat werkt, besluiten op basis van inzicht en lat-
en bedrijven zien dat recruitment anders moet. 

Wij behandelen onze recruiters als volwassene in 
een omgeving waar Vertrouwen, Vrijheid en Verant-
woordelijkheid centraal staat. Zo bieden wij ze de 
ruimte om succesvol te zijn op hun manier. Dit zorgt 
voor écht betrokken collega’s die samen willen bouw-
en aan ons bedrijf. 

Stripe’s  Employee Value Proposition

At Stripe, we’re looking for people with passion, grit, 
and integrety. You’re encouraged to apply even if 
your experience doesn’t precisely match the job de-
scription.

Your skills and passion will stand out - and set you 
apart - especially if your career has taken some ex-
traordinary twists and turns.

At Stripe, we welcome diverse perspectives and peo-
ple who think rigorously and aren’t afraid to challenge 
assumptions...



STAP 11: REFINE

EVP voorbeelden voor inspiratie.

Google’s Employee Value Proposition

There’s no one kind of Googler, so we’re always look-
ing for people who can bring new perspectives and 
life experiences to our teams. 

If you’re looking for a place that values your curiosi-
ty, passion, and desire to learn, if you’re seeking col-
leagues who are big thinkers eager to take on fresh 
challenges as a team, then you’re a future Googler.

Nike’s Employee Value Proposition

When you join NIKE, Inc., you’re part of the family. 
To inspire greatness inside and outside work, we in-
vest in our culture and offer employees competitive 
health, financial, security and work-life benefits. 

From opportunities for career development to per-
sonalized benefit options, we want all who join our 
team to realize their full potential.assumptions...



STAP 12: DESIGN

Formuleer jouw eigen 
EVP statement.
Nu is het moment om alle kennis bij elkaar te voegen 
en jullie eigen EVP statement te formuleren.

En vergeet niet dat jouw EVP statement:

Overeen moet komen met de missie, visie en kernwaardes.

Haalbaar en eerlijk moet zijn - Het moet een reflectie zijn van 
hoe het bedrijf echt is en niet hoe het wilt zijn.

Gericht moet zijn op de ideale kandidaat die je eerder 
geschetst hebt.

Uniek moet zijn in jouw markt.

Geschreven moet zijn in de tone of voice van jouw merk

Kort en makkelijk te lezen moet zijn (bijv. 1 zin voor elk  

hoofdonderwerp).

Jouw Employee Value Proposition



EMPLOYEE VALUE PROPOSITION WORKBOOK

Phase 4: Success!

EVP Success Checklist

Check of de volgende onderwerpen aansluiten bij je nieuwe EVP

Communiceer de nieuwe EVP maar je medewerkers

Update je werken bij website/pagina’s

Update je vacatureteksten

Update je recruitment advertenties

Update je website en social media accounts

Candidate Experience

New hire onboarding

Prestatie- en waarderingsprocessen

Offboarding



STAP 13: SUCCESS

Feedback-loop.
Een duidelijke en geloofwaardige positionering op de 
arbeidsmarkt is alleen succesvol als beloften
realistisch worden gedefinieerd en er regelmatig een 
reality check plaatsvindt.

Vraag daarom feedback van werknemers door
middel van werknemersgesprekken, enquêtes etc.
Het anoniem afnemen van enquête zorgt vaak voor de 
beste resultaten. Met deze kennis kijk je vervolgens 
nogmaals naar de eerder gedefinieerde EVP’s. Indien 
nodig moet je de beloften aanpassen.

Hulp nodig?
Neem contact op 
met Sebastiaan Cové

+31 6 83796589
sebastiaan@timetohire.nl
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