
Toolkit:
Employer Value
Proposition
Alles wat je nodig hebt om de
meerwaarde van jouw organisatie
als werkgever boven tafel te krijgen



hello 
Wees eens eerlijk. Als jij kijkt naar je werken-bij-site en de vacatures die daarop

staan, prijs je dan vooral jullie organisatie aan of vertel je wat jullie kunnen betekenen

voor een potentiële kandidaat? 

Grote kans dat jullie vooral vertellen hoe leuk jullie organisatie is om voor te werken.

En daarin zijn jullie niet de enigen! Ondanks de krappe arbeidsmarkt zijn veel

organisaties geneigd om in vacatures te werken met lange lijsten vereisten en het

ophemelen van de eigen organisatie. 

Het is voor kandidaten echter veel belangrijker om te weten wat een baan bij jouw

organisatie hen oplevert. Zijn er goede arbeidsvoorwaarden? Kunnen ze soms thuis

werken? Wat zijn de doorgroeimogelijkheden? Kunnen ze impact maken? Betekenis

geven?

Als werkgever maak je het onderscheid voor kandidaten door

helder te formuleren wat je een kandidaat kan bieden. Tijdens

een Employer Value Proposition-sessie (EVP) haal je sámen met je

medewerkers deze unieke en onderscheidende punten boven

water. Zo bouw je verder aan het werkgeversimago. 

overheden

     Eric van Bourgonje
Directeur van Gemeentebanen.nl, 
Jobsrepublic en Hellopublic.
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1. Wat is een EVP-sessie?
Een EVP-sessie is een gestructureerde uitvraag van je medewerkers waarbij

je achterhaalt wat de grote pluspunten van de organisatie voor werknemers

zijn. Dit doe je met medewerkers uit de hele organisatie van allerlei niveaus. 

De input vanuit deze organisatie vormt de basis voor je werkgeversimago en

werken-bij-website voor je héle organisatie. Het gaat dus om de gemene

delers van alle teams en werknemers binnen de organisatie. 

2. Waarom een EVP
sessie?

Echte, onderscheidende punten waarmee je je kunt positioneren ten

opzichte van concurrenten op de arbeidsmarkt

Mooie quotes die bijdragen aan social proof, het fenomeen dat mensen

meer aannemen van andere mensen dan van organisaties 

Concrete voorbeelden die inspelen op het gevoel en de emoties van

kandidaten

Als HR-medewerker of recruiter weet jij vast wat mensen beweegt om bij

jullie organisatie te komen werken én te blijven. Toch blijken tijdens EVP-

sessies met medewerkers dat vaak ándere en verrassende punten boven

komen drijven. Die door medewerkers ook nog eens fantastisch verwoord

worden. 

Een EVP-sessie levert dus op:



Van algemene
"Geen 9 tot 5 mentaliteit"

Naar
“Ik had een enorm vooroordeel. Jeetje, dan ben ik
ambtenaar en 9 tot 5 mentaliteit. Het is zo anders dan ik
me had voorgesteld. Klanten zijn ook verbaasd als ik een
keer om 7u bel. Die tijden bepaal ik zelf.”
– Marieke (47) 



3. Organiseer jouw EVP
sessie in drie  stappen
Goede voorbereiding is het halve werk!

Prik een datum – neem 3 uur de tijd. Drie uur klinkt vaak als lang. Echter,

tijdens zo’n sessie vliegt te tijd! Tijdens deze drie uur stelt de facilitator zo

veel mogelijk vragen en komt er veel input binnen. Je hebt de tijd écht

nodig. 

Regel een fijne ruimte - met genoeg muren of ramen waar je dingen op

mag en kunt plakken

Regel materialen: denk aan stapels post-its, zwarte stiften en

stemstickers.

Denk ook aan (gezonde) versnaperingen, zodat de energie in de sessie

aanwezig blijft. 

Stap 2: Organiseer de praktische zaken

facilitator - begeleidt de sessie, stelt de vragen 

Notulist - schrijft alles zo letterlijk mogelijk mee zodat quotes goed

gevangen worden

5 tot 7 medewerkers uit de hele organisatie

Stap 1: Verzamel een team

Voor je sessie heb je nodig:

LET OP! Zorg er bij het samenstellen van je team voor dat er niet alleen maar

HR-mensen aanwezig zijn.



Bepaal je vragen

Bepaal je vragen

Maak een planning (en denk aan pauzes!)

Bedenk de vorm van de sessie

Stap 3: Zet een structuur neer

Wat wil jij weten van je medewerkers? Bedenk goed voor de sessie welke

thema’s je belangrijk vindt om aan te stippen en wat de vragen zijn die je

gaat stellen. Denk bijvoorbeeld aan de organisatiecultuur, work-life-

balance, flexibiliteit, verantwoordelijkheid en concurrenten op de

arbeidsmarkt. Aan het eind van deze toolkit vind je een kant en klare

vragenlijst die je kunt gebruiken. Wel zo handig!

Het is handig om de thema’s in een blokkenschema te zetten en daarbij in te

schatten hoeveel tijd je ermee bezig bent. Plan ongeveer elke 45 minuten een

korte pauze in zodat iedereen bij de les blijft. De planning kun je vooral zien

als leidraad. Een check of je enigszins op schema loopt. Het is trouwens

helemaal niet erg als je iets afwijkt van je plan omdat er opeens een

belangrijk thema wordt aangesneden! 

Maak een planning (en denk
aan pauzes!)



Stel een vraag en laat deelnemers eerst op een post-it hun antwoord

schrijven voordat ze het delen met de groep. Bespreek de antwoorden

en vraag goed door. 

Schrijf een aantal stellingen op een flip-over en laat deelnemers met

stickers plakken in hoeverre ze het daarmee eens zijn

Maak een as waarop deelnemers hun antwoorden met post-its kunnen

plakken. Bijvoorbeeld op de ene as de voor- en nadelen van de

organisatie en op de andere as hoe belangrijk die zijn. 

Je kunt je vragen stellen en deze met de deelnemers bespreken. Je krijgt dan

vaak leuke interactie, maar drie uur achter elkaar met een groep mensen

praten is best een uitdaging. Het kan voorkomen dat steeds één iemand de

boventoon voert of dat een afwijkende mening juist niet naar boven komt.

Ook qua energie in de groep is het fijn om werkvormen af te wisselen

Een paar opties om te overwegen:

Bedenk de vorm van de
sessie

"Het gaat er niet alleen om
wát er wordt gezegd, maar

ook om hóé dit wordt
gezegd."



Huidige medewerkers 

          Wanneer past iemand goed in het team?

          Welke mensen vertrekken snel weer? (mismatch)

          

Samenwerken & team

          Hoe wordt er samengewerkt?

          Wat is de managementstijl binnen de organisatie?

Work life balance

           Is er beleid met het oog op work-life-balance?

          Hoe doet de organisatie het als werkgever op dit vlak? 

          Hoe wordt dit door jou ervaren?

Ben jij op de hoogte van jouw unieke waarden voor huidige en toekomstige

medewerkers? Met deze vragenlijst heb je direct een gestructureerde aanpak om

jouw toegevoegde waarde naar boven te halen!

Ontwikkeling en opleiding

          Wat zijn de opleidingsmogelijkheden?

          Wordt er actief gestuurd op ontwikkeling?

EVP vragenlijst



Trots

          Waar ben je trots op?

          Wat zijn belangrijke projecten?

          Hoe beleef jij de toegevoegde waarde van de organisatie?

Concurrentie op de arbeidsmarkt

          Wat onderscheidt de organisatie van de concurrentie?

          Zijn er specifieke concurrenten op de arbeidsmarkt?

          Concurreren jullie met andere overheden?

          Waar komen nieuwe werknemers over het algemeen vandaan?

          Waarheen vertrekken ze als ze weg gaan?

Perceptie van de buitenwereld

          Hoe wordt vanuit de buitenwereld tegen de organisatie aangekeken?

          Welke misverstanden zijn er?

          Hoe staan jullie als organisatie bekend?

          Hoe komen jullie naar voren in de media?

Aantrekkelijkheid werkgever

          Wat zijn redenen om over te stappen naar de organisatie? (pullfactoren)

          Wat vind je goed aan de organisatie & de organisatiecultuur?

          Wat zijn zwakke punten en redenen om weg te gaan bij de gemeente? 



Hellopublic heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van werving voor

de loklae overheid. Daarom wéten we dat lokale overheden fantastische

werkgevers zijn. Ons doel is dan ook: de lokale overheid de populairste

werkgever van Nederland maken.

Zin om aan de slag te gaan en jouw gemeente neer te

zetten als de tofste werkplek? Neem dan gerust contact

met op met Harald Stadermann dan lopen we samen door

de opties heen.

020-2611260

info@hellopublic.nl

www.hellopublic.nl

Koningin Wilhelminaplein 1, 5e etage

1062 HG, Amsterdam

Meer weten? 

De lokale overheid als
beste werkplek 
Dat doen we samen met jou!

tel:0202611260
mailto:info@hellopublic.nl

