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Verder lenen employer branding video’s zich uitstekend tot het in beeld brengen van ‘testimonials’.  

Trotse en enthousiaste werknemers die voor de camera getuigen waarom ze graag voor je bedrijf 

werken, vervullen vaak een perfecte ambassadeursrol. Bovendien geef je op die manier ook inkijk 

in wie er zoal voor je bedrijf werkt. Ook heel sterk zijn getuigenissen van klanten of gebruikers 

van een bepaalde dienst die vertellen wat  de werknemers van het bedrijf voor hen betekenen. 
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Dit  jaar kenden we een opvallende stijging in de categorie employer branding (Van 24 naar 32 inzendingen). 

Bedrijven geloven steeds meer in de kracht van bewegend beeld om zichzelf als aantrekkelijke werkgever in 

de markt te zetten.

Video gebruiken in het kader van employer branding biedt enkele belangrijke troeven. Je kan via video aan 

een buitenstaander zaken tonen die moeilijker in tekst te vatten zijn. Hoe ziet de werkplek er concreet uit? 

Welke sfeer hangt er in het bedrijf? Welke waarden en normen heersen op de werkvloer?

Employer branding : video’s zitten in de lift  



Het zoeken naar de juiste toon 

en boodschapstijl voor een 

employerbranding film is een 

kunst op zich. De toon en vertelstijl 

moeten immers passen bij jouw 

bedrijf en moeten motiverend 

werken. De meeste  bedrijven 

gaan vandaag in ieder geval niet 

voor de puur zakelijke, rationale 

boodschapstijl, maar eerder voor 

een emotionele boodschapstijl 

met veel nadruk op beleving. In alle 

ingezonden employer branding 

producties werd bovendien 

gekozen om muziek bij de film 

te plaatsen. Muziek is immers 

uitermate geschikt om emotie 

te leggen in de communicatie.  

Tenslotte waren er heel wat 

producties die een vleugje 

(of een grote scheut) humor 

toevoegden aan hun productie. 

Op één na worden alle employer 

branding video’s online verspreid.  

Vooral de bedrijfswebsites en 

social media zijn belangrijke 

online verspreidingskanalen. 
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