
Waardevol werk

   Purpose

Persoonlijke groei

Uitdagend werk

Cultuur                        Arbeidsvoorwaarden

               Persoonlijk waarde toevoegen

               Werkwaarden

                                 (Compensatie & voordelen)

Uniek

Onderscheidend

Hygiëne

De BD Employee Value Proposition: 

Gebaseerd op onder andere: Cantaloupe: the three C’s of recruiting the next generation; HBR: The three things people really want; Pyramide van Maslow; Mercer: Strengthening your employee value proposition

               Maatschappelijke waarde

                    Waarde vergroten

Het gevoel dat je betekenisvolle impact kunt hebben, dat je je 
identificeert met de missie van een organisatie. En het geloof 
dat je echt iets goeds doet voor de wereld. Je werk als een bron 
van trots.

Een werkomgeving die je aanmoedigt om te leren en je te 
ontwikkelen. Waarmee je  kunt aansluiten op je intrinsieke 
motivatie. 

Een baan met autonomie, waarin je je eigen sterktes mag 
inzetten. Een baan waarin je echt waarde kunt toevoegen 
vanuit je eigen kracht.

Een werkplek waarbinnen je je gerespecteerd en gewaardeerd 
voelt. Dat er om je gegeven wordt. Wat leidt tot een gevoel van 
verbinding en erbij horen. 

Voorwaarden waarmee je wordt gecompenseerd naar de 
waarde die je toevoegt, en waarbinnen ruim aandacht is voor 
de werk-privé-balans.



EVP

Purpose

Hoe kunnen mensen in hun 
dagelijkse werkzaamheden 
bijdragen aan een purpose die 
ertoe doet en waar zij trots op 
zijn? Hoe vertaal je de purpose 
van de organisatie door naar deze 
doelgroep?

Persoonlijke groei

Hoe stimuleren wij de 
ontwikkeling van onze 
medewerkers? Zowel persoonlijk 
(competenties) als vakinhoudelijk 
(vaardigheden, kennis)?

Uitdagend werk

Hoe zorgen wij ervoor dat 
medewerkers hun sterktes 
en talenten optimaal kunnen 
inzetten en waarde toe kunnen 
voegen; en dat zij zelf richting 
kunnen geven aan hun rol en 
taken?

Cultuur

Hoe zou je de cultuur typeren 
van de organisatie? Hoe gaan we 
met elkaar om, welke waarden 
hanteren wij en hoe uit zich dat in 
concreet gedrag? Wat verwachten 
wij van medewerkers, en wat 
kunnen zij van ons als werkgever 
verwachten?

Arbeidsvoorwaarden

Welke arbeidsvoorwaarden & 
compensatie bieden wij? Hoe 
is daarbinnen aandacht voor 
de werk-privé-balans? En op 
welke wijze zijn we daarmee 
concurrerend ten opzichte van 
anderen?
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DE EVP is een simpele tool, die je als HR en marketing samen kunt invullen. Je kunt het als onderlegger gebruiken voor 
arbeidsmarktcommunicatie en voor een interne uitrol. Bovenaan formuleer je een pakkende zin als samenvatting, en daaronder 
beschrijf je zo concreet mogelijk waarom je dit als organisatie waar kunt maken. 


