
Offerte Employer Brand Scan

Tijdens een Employer Brand Scan wordt uw mensenmerk helemaal doorgelicht. Onze krachtige en intensieve 

sessie telt vier stappen en mondt uit in een document dat u precies vertelt waar u als werkgever aan toe bent.

Stap 1 – Interviews (circa 8)
We voeren open gesprekken van telkens een uur waarin we de visies verzamelen van verschillende  

stakeholders in uw organisatie: CEO, HR director, marketing manager, klanten, kandidaten, ...

Na die interviews beschikken we over:

• buy-in van de board;

• de mening van key-persons buiten de communicatieafdeling;

• een precieze definiëring van uw doelgroepen;

• inzicht in de échte onderscheidende factoren van uw organisatie;

• zicht op het verschil tussen de interne en externe perceptie van uw merk.

Stap 2 – Analyse (halve dag)
We bestuderen uw huidige communicatietools en eerder verricht onderzoek naar uw merk. 

Stap 3 – Benchmark
We maken een vergelijkende studie met uw concurrenten als werkgever (hoe ziet hun employer brand eruit, 

wat gebeurt er op hun jobsite, hoe gaan ze om met sociale media, ...).

De benchmark-resultaten vertellen ons:

• waar uw directe en indirecte concurrenten staan;

• waar uw employer value proposition aan moet voldoen;

• welke kwaliteiten u deelt met uw concurrenten ...

• ... en waar u het verschil kunt maken.

Stap 4 – White paper
U krijgt een objectief document met relevante inhoud om de juiste stappen te zetten in de verdere ontwikke-

ling van uw employer brand. Het is een betrouwbare bron van informatie waarin een grondige SWOT-analyse 

versterkt wordt door krachtige aanbevelingen.

Timing en budget
U krijgt de white paper één week na het afronden van de werksessie.

Budget voor het geheel: 3.500 euro (excl. btw)

Volgende stap
Ziet u zo’n grondige doorlichting van uw employer brand zitten?  

Neem dan contact op met Koenraad De Lathouwer op koenraad@peopleandbrands.be.  

Dan maken we meteen de eerste concrete afspraken.


