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EMPLOYEES
COME FIRST
7 TIPS OM AMBASSADEURSSCHAP TE

STIMULEREN

Skills & Brands helpt bedrijven, met behulp van een integrale aanpak, met het
vinden, binden en boeien van talentvolle medewerkers die passen bij het
bedrijf. Een belangrijk onderdeel in deze integrale aanpak is de Employer
Branding.
In deze whitepaper geven we je d.m.v. 7 praktische tips meer inzicht in wat
Employer Branding is en hoe het je helpt om je onderneming krachtiger te
maken.
Veel leesplezier!
Jeanine Schouten,
Elke Naudts
Brigitte Grootveld
Yvonne van der Harst

Waarom van je
medewerkers
ambassadeurs
maken?
Het belang van aandacht schenken aan je
medewerkers werd door Richard Branson, Virgin
Group, al eens benadrukt: 'Clients do not come
first. Employees come first.
If you take care of your employees, they will take
care of the clients.'

Zeg nou zelf; die kennis die vol passie op dat
verjaardagsfeestje vertelde over zijn baan en het
product, die geloof je toch eerder dan de reclame
van het bedrijf zelf. De informatie beklijft eerder en
geeft vertrouwen, zelfs wanneer je de persoon in
kwestie amper kent.

De ervaring van je klant wordt voor een groot deel
bepaald door het positieve contact dat zij hebben
met je medewerkers. Zijn je medewerkers
enthousiast over je organisatie? Herkennen zij zich
in de kernwaarden en voelen zij zich gezien door
hun werkgever? Dan zullen zij dit uitstralen naar
zowel (toekomstige) klanten als naar hun eigen
netwerk. En betere reclame is er bijna niet. Dit
werkt niet alleen in je voordeel bij het vinden,
binden en boeien van (nieuwe) klanten, maar ook
bij de werving van nieuwe collega’s.

Uit onderzoek is bekend dat positieve verhalen
(het ambassadeurschap) van medewerkers
overslaan naar klanten, waardoor je vanuit intern
ook externe ambassadeurs creëert. De hamvraag
is natuurlijk: hoe stimuleer je ambassadeurschap?

In deze whitepaper
zetten we 7 tips
op een rijtje.

7 tips hoe
ambassadeursschap
stimuleren

tip 1

Zorg ervoor dat medewerkers de missie en visie
van het bedrijf kennen en zich ermee identificeren.
De missie en visie van je bedrijf is niet alleen iets
wat je op je website plaatst. Het is de
gedachtengoed en de fundering van je bedrijf.
Alles wat je wilt bouwen staat in relatie tot je
missie en visie. Check bij je medewerkers of zij
het kennen en wat zij van zichzelf hierin
herkennen.

tip 2
Keep it simple! Zet gezamenlijk met medewerkers de
missie en visie om in heldere kernwaarden en
doelen. Laat je medewerkers zien waarom het
waardevol is als tevreden medewerkers vertellen
over hun positieve ervaringen.
Zorg dat medewerkers van iedere afdeling, uit iedere
laag van de organisatie, betrokken zijn. Door
gezamenlijk vanuit de missie en visie concrete
doelen te stellen, creëer je een groot draagvlak en
ontstaat er een heus bedrijfs-DNA!
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tip 3

Dit bedrijfs-DNA is je identiteit en draag je uit in alles
wat je doet.
Of het nu gaat om interne processen, de aanschaf van
een nieuw systeem of je communicatie. Alles wat je
doet is afgestemd op het bedrijfs-DNA. Dit vergt, zeker
in het begin, goede begeleiding en afstemming tussen
de verschillende disciplines binnen de organisatie.
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tip 4

Sta open en geef ruimte voor vernieuwing.
Medewerkers ervaren de mogelijkheid tot het uiten van
hun mening, ideeën en hebben zeggenschap in
veranderingen. Dit is een uitermate belangrijke
graadmeter voor wederzijdse betrokkenheid en
werkgeluk. Bovendien kun je hierdoor continue toetsen
of medewerkers zich nog herkennen in de missie en
visie.

tip 5
Medewerkers willen zichzelf niet alleen herkennen in
het bedrijfs-DNA. Ze willen ook gezien en erkend
worden.
Zorg dat je contact hebt, weet wat er speelt en creëer
ruimte voor medewerkers om in een veilige setting hun
mening te kunnen geven. Een externe ambassadeur is
intern vaak een criticus die van grote waarde is om te
blijven verbeteren. Geef je medewerkers op z’n minst
net zoveel aandacht als je klanten. Het klinkt zo simpel,
maar bij menig bedrijf ontstaat wrijving door het gemis
aan aandacht in de vorm van oprechte interesse.
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tip 6
Faciliteer!

Niets is zo irritant als niet goed werkende systemen of
een oerwoud aan documenten die niet makkelijk zijn te
vinden. Zorg dat benodigde systemen goed werken en
informatie binnen handbereik is. Ook hier geldt: maak
het niet onnodig ingewikkeld en keep it simple. Wees
realistisch en eerlijk, communiceer het tijdspad waarin
zaken geregeld worden en geef het ‘waarom’ aan
wanneer iets niet kan of lukt.
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tip 7
Beloon je mensen voor hun toegevoegde waarde.
Wees daarbij creatief en zorg dat de beloning past
bij het bedrijfs-DNA.
We hebben het niet over salarisverhoging of een
vastgestelde bonus. Met belonen bedoelen we: laat
je medewerkers zien wat hun (team)effort oplevert
en geef een compliment voor het behaalde resultaat.
Zet je medewerkers in het zonnetje voor dat extra
stapje harder. Geef je medewerkers bijvoorbeeld ook
de kans om mensen uit hun netwerk aan te dragen
voor een vacature. Laat ze meezoeken en beloon ze
hiervoor.

Succes met het stimuleren van het ambassadeursschap!
We hopen je met deze tips op weg geholpen te hebben met je Employer Branding. Kom je er niet
helemaal uit? Of wil je advies? Neem vrijblijvend dan contact met ons op!
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