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Carl Gustav Jung en jouw 
(werkgevers)merkstrategie

Voor we ingaan op hoe een 
werkgeversmerkidentiteit doorwerkt 
in employer branding, gaan we 
terug naar de basis: hoe leg je 
precies het fundament voor een 
werkgeversmerkidentiteit? Eigenlijk 
net als hoe je dat voor je consumenten- 
of B2B-merk zou doen, is het korte 
antwoord. 

Daarmee bedoelen we dit. 
ZUID Creatives gebruikt voor 
merkstrategische sessies een set van 
theorieën en modellen als leidraad. 
Een van onze favorieten is gebaseerd 
op de archetypentheorie van 
psychoanalyst Carl G. Jung, waarmee je 
merkpersoonlijkheden definieert. 

Vanuit die theorie zijn twaalf 
verschillende herkenbare 
persoonlijkheden opgesteld, die helpen 
om een merk te identificeren en een 
merkstrategie rond te bouwen. In een 
verder stadium stem je ook alle uitingen 
erop af: je ziet direct of het past. En zo’n 
archetype kun je net zo goed definiëren 
voor je werkgeversmerk. Zodat alles wat 
je aan employer branding doet op één lijn 
zit en klopt bij je verhaal.

In dit whitepaper zoomen we in op de 
archetypes en laten we zien wat de 
keuze voor een specifiek archetype kan 
betekenen voor een employer brand. 
Doe inspiratie op bij andere werkgevers, 
internationaal en in Nederland. En 
maak daarna iets los met je eigen 
werkgeversmerk.

Positieve, overtuigende employer 
branding is waar veel bedrijven hard 
mee bezig zijn. Logisch. Want je wilt 
nu eenmaal niet dat je collega’s na 
een jaar weer de deur uit draaien. En 
dat je die zo gewilde ervaren krachten 
dan bij gebrek aan sollicitaties maar 
moet binnenhalen via detachering. 
Nee. Je wilt een bedrijf zijn waar 
mensen graag (blijven) werken. 

Dat zit ‘m allang niet meer alléén 
in een dik salaris en een funky 
tafeltennistafel. Of vertellen dat 
je die tafeltennistafel hebt, in je 
vacaturetekst. Het zit naast die 
uiterlijkheden in een echt goed 
werkgeversverhaal. Een verhaal dat 
past bij je bedrijf en dat van binnen 
en van buiten klopt. Zo’n sterk 
werkgeversmerk is geen los zand en 
ontstaat niet plotseling. Het vraagt 
om een strategische benadering en 
is iets wat je als bedrijf zelf maakt. 
Dit whitepaper laat zien hoe zo’n 
strategische keuze voor identiteit 
richting geeft aan employer branding.

Krijg je dit verhaal liever persoonlijk 
uitgelegd? Bel dan naar Carlijn op 
013 - 545 03 23.
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Zo kan het werkgeversmerk 
van de caregiver eruitzien
Het WWF werd in 2021 uitgeroepen tot de 
meest gezinsvriendelijke werkgever. Zij zeggen 
over hun mensen. “Ze zorgen zo goed voor de 
wereld dat ze zichzelf nog wel eens vergeten.” 
En daarom zorgt het WWF als caregiver voor 
haar mensen, bijvoorbeeld door:

• het loon bij ouderschapsverlof aan te vullen 
tot 100 procent

• voor de jonge moeders goed uitgeruste 
kolfruimtes in te richten, inclusief tv en 
koffiezetapparaat

• tijdens de coronacrisis een 
verlofverdubbelaar te geven aan alle ouders 
die hun kinderen niet naar school of de 
opvang konden brengen. 

WWF
Bij dit archetype gaat het om hulp, verbondenheid, sfeer en 
harmonie. Dit werkgeversmerk weet waar het om gaat in 
het leven en is integraal onderdeel hiervan, het belooft je te 
ondersteunen bij je ontwikkeling. Wereld Natuur Fonds is 
een voorbeeld van dit soort werkgeverschap.

Type 1

Caregiver

© WNF - Lize Kraan

© WNF 

Chief People Officer Carolien Bijen 
verklaart de extra focus op maatregelen 
voor collega’s met kinderen: 

“We hebben een grote achterban van 
ouders en kinderen. Zij zijn zelf ook al vaak 
actief bij ons als Ranger. Ook de kinderen 
van onze medewerkers zijn betrokken; 
als we een nieuw lesprogramma maken, 
denkt mijn dochter vaak mee. En als onze 
directeur ergens een praatje houdt, gaat 
haar dochter wel eens mee. Dat kinderen 
erbij horen, past in onze bedrijfscultuur.”
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IKEA
Is behulpzaam, nuchter en realistisch. De goede buur die 
altijd bereid is te helpen. De everyman gaat op basis van 
gelijkwaardigheid met klanten en collega’s om. IKEA is een 
voorbeeld van dit soort werkgeverschap.

Everyman

© Ikea

Type 2

Zo kan het werkgeversmerk van de everyman eruitzien 
IKEA straalt sympathie uit. Helpt hun klanten om een fijn thuis 
te creëren en stelt alles in het werk om het dagelijks leven te 
verbeteren met betaalbaar design. De everyman komt in het 
employer brand op verschillende manieren tot uiting:

• Waarden en gedrag zijn voor IKEA veel belangrijker dan 
een cv. Sollicitanten nemen bijvoorbeeld een foto van hun 
huiskamer mee die ze bespreken, zodat enthousiasme 
voor inrichting en design én de manier waarop zij verschil 
kunnen maken voor de klant direct duidelijk worden in het 
sollicitatiegesprek.

• IKEA betaalt collega’s een ‘living wage’. Een loon dat 
past bij de gemiddelde levenskosten (met aandacht voor 
energiekosten en inflatie) in plaats van een minimumloon. 
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Zo kan het werkgeversmerk  
van de outlaw eruitzien 
Harley Davidson is een outlaw pur sang, 
ook met hun employer brand. Zij varen al 
115 jaar hun eigen koers. En die verandert 
dus ook mee met de tijd. Zo bleek dat de 
generatie millennials niet meer echt te 
enthousiasmeren was voor het nostalgische 
Harley-imago vol langharige mannen, 
bandanas en Amerikaanse vlaggen. Dus het 
werkgeversmerk moest op de schop. 

Om het imago te verjongen heeft 
Harley Davidson #FindYourFreedom-
stageplaatsen bedacht. Acht socialmedia-
savvy studenten mogen hun stage invullen 
door twaalf weken lang op een Harley 
te cruisen en content te maken. 7.500 
studenten solliciteerden. Het programma 
leverde Harley Davidson enorm veel pr, 
content en een sterk werkgeversimago op. 

Harley Davidson
Bepaalt zelf de regels, kiest een eigen weg. Het is een rebels 
werkgeversmerk, dat breekt met conventies en de boel op de kop 
zet. Dit archetype belooft dat het zich als team afzet tegen nette 
burgers en gevestigde bedrijven. Harley Davidson is een voorbeeld 
van dit soort werkgeverschap.

Type 3

Outlaw
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Zo kan het werkgeversmerk  
van de jester eruitzien 
Moneybird geeft hun jubilarissen een 
bucketlist-ervaring cadeau. ‘Wat staat 
er op jouw bucket-list?’ is zelfs een 
standaardvraag tijdens de sollicitatie-
gesprekken. Een motorrijbewijs, 
duikbrevet of trouwjurk: de ideale 
verrassing bij een jubileum.

Ook Ben & Jerry’s is een duidelijke jester, 
op allerlei vlakken. Hysterisch gekleurde 
muren op kantoor, een glijbaan in de 
gang en drie gratis bakken ijs per dag 
zijn het topje van de ijsberg, volgens deze 
blog. Hun credo: “Why be predictable? 
Weird is so much more fun.”

De bruid brandde het logo van Moneybird 
als watermerk in haar bruidsjurk.

Moneybird - Ben & Jerry’s
Gaat voor fun en plezier maken. Je leeft maar één keer en 
met humor maak je dat leven leuker. De jester belooft dat je 
op je werk niet in een sleur belandt maar juist verrast wordt, 
ook met humoristische communicatie. Moneybird en Ben & 
Jerry’s zijn voorbeelden van dit soort werkgeverschap.

Type 4

Jester

© iSi fotografie / Indra Simons - De Stentor

© Ben & Jerry’s
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Van Hoorne richt zich met musicals, tv producties 
en vakantieparken op de jeugdige bezoeker. Iedereen 
zet alles op alles om de ervaring van de doelgroep zo 
bijzonder mogelijk te maken. Met oog voor detail en 
met respect voor alle rollen, want de schoonmaker is 
minstens zo belangrijk als de brandmanager. 

Het intense teamgevoel, die energie en dat oog voor 
detail zie je bijvoorbeeld terug in de opbouw van 
een vakantiepark. Met het hele team die grasmatten 
netjes uitrollen zodat het perfect ligt. De CEO 
straalt enthousiasme en loyaliteit uit door de frituur 
of winkelkassa regelmatig over te nemen. 

Als ze dit intern zo sterk gedragen werkgeversmerk 
nu nét nog wat beter laten zien in hun externe 
communicatie …

Van Hoorne Entertainment
Bij dit archetype horen verschillende kenmerken: betrouwbaar, 
loyaal, respectvol, charismatisch en intens, speelt graag het 
spel van de verleiding en heeft oog voor detail, is emotioneel, 
energiek en vol lust. Vertaald naar een werkgeversmerk 
gaat het erom dat alles gebeurt vol vuur en tot in de puntjes 
verzorgd. Van Hoorne Entertainment is een voorbeeld van dit 
soort werkgeverschap.

Lover
Type 5

© Van Hoorne Entertainment

Zo kan het werkgeversmerk van de lover eruitzien
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Zo kan het werkgeversmerk van de lover eruitzien
De fastfoodreus kiest voor een authentieke employer-brandingaanpak door 
eigen mensen centraal te zetten in de externe communicatie. Je voelt dat je naar 
de échte McDonald’s-crew kijkt en luistert. Dat sluit perfect aan bij de interne 
beleving, volgens de website: 

“At McDonald’s, we’re proud to employ great people who are passionate about their 
jobs. But they’re all different. Some want to improve their prospects. Others want a 
job that fits round their family life. And some just want to earn a bit of extra cash 
working with good, friendly people at a place where they can grow. Everyone who 
works here wants and needs different things. And no matter who you are, what you 
need and where you’re going, McDonald’s can be a part of it.”

Een ander voorbeeld van die eerlijkheid: McDonald’s communiceerde als een 
van de eersten exacte salarissen, via gevelreclame. 

Mc Donald’s
Eerlijk, aardig en rechtdoorzee. Dat is de innocent. Optimisme 
en loyaliteit zijn daarbij uitgangspunten. Deze werkgevers 
bieden hun medewerkers bescherming, saamhorigheid en 
vertrouwen. Het motto van de innocent: ‘Free to be you and me’. 
McDonald’s is een voorbeeld van dit soort werkgeverschap.

Innocent
Type 6

© McDonald’s Nederland, McDonald’s Veghel 
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Heineken
Streeft naar structuur, veiligheid en orde. Houdt van controle. 
Meestal zijn deze werkgeversmerken (mentaal) marktleider met 
een duidelijke visie. Het lijkt inmiddels een weinig aantrekkelijke 
positionering voor een werkgeversmerk. Je ziet direct een 
imposant hoofdkantoor met kostbaar interieur voor je en een 
cultuur waarbij status een belangrijke rol speelt. Maar het kán wel. 
Heineken is een voorbeeld van dit soort werkgeverschap.

Type 7

Ruler 

Zo kan het werkgeversmerk van de ruler eruitzien
Ruler Heineken heeft een manier gevonden om dicht bij 
zichzelf te blijven en tegelijk relevant te blijven als werkgever. 
Na onderzoek van het échte Heineken-DNA formuleerden ze 
drie waarden die ruimte krijgen in het werkgeversmerk: fame, 
adventure en friends. Vanuit deze waarden is onder andere de 
bekende ‘go places’-campagne ontwikkeld. 

Heineken gebruikte de waarden voor een soort matchtest. 
Door 12 vragen voor te leggen aan aspirant-kandidaten 
schetste Heineken een persoonlijk profiel. Dat legden ze naast 
de Heineken-waarden voor een check. Honderdduizenden 
geïnteresseerden namen deel aan de quiz, 70 procent maakte de 
quiz ook echt af en 13 procent solliciteerde. 

© HEINEKEN Company
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Zo kan het werkgeversmerk 
van de sage eruitzien
ASML trok de aandacht met de ‘kleinste’ 
vacature ooit. De advertentie was ongeveer 
een tiende van een mensenhaar dik. ASML 
maakte ‘m zelf in de cleanrooms van het 
bedrijf, met apparatuur voor chipfabricage. 
De advertentie is zo klein dat je hem alleen 
met een microscoop ziet. En juist dit aspect 
maakte deze vacaturetekst zo interessant 
voor de doelgroep, die perse alle vier de 
versies van de vacature wilden ontcijferen. 

ASML
Dit archetype wil het intellectuele vermogen ontwikkelen en 
de wereld doorgronden. Logica en een objectieve benadering 
passen daarbij. Op zoek naar kennis, wijsheid en innovatie. 
Echt zo’n werkgeversmerk dat in een lastige arbeidsmarkt 
wél talenten weet te vinden, door slimmigheden te gebruiken. 
ASML is een voorbeeld van dit soort werkgeverschap.

Type 8

Sage

© ASML
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Ook op het gebied van employer branding pakt 
Absolut het net wat anders aan. Zo deelden ze een 
video waarin een collega naakt vertelt over hoe het 
is om te werken bij Absolut. Zo laten ze zien dat het 
écht een purpose-gedreven organisatie is, ze hebben 
op dat vlak niets te verbergen. Een toffe manier om 
je waarden naar buiten te brengen. 

Het Zweedse merk wil een betere wereld creëren 
en zet zich hier actief voor in: ‘Create a better 
tomorrow, tonight’. Zo hebben ze onder andere een 
campagne gedraaid om mensen te motiveren te 
gaan stemmen tijdens de presidentsverkiezingen in 
2020. Misschien niet het eerste wat je verwacht van 
een vodka merk. 

Absolut
Grote dromen kunnen realiteit worden, dat is waar de magician 
in gelooft. Een werkgever met dit archetype kiest voor wijsheid, 
reflecteren, beschouwen en zelf controle nemen over het 
waarmaken van die dromen. Absolut is een voorbeeld van dit 
soort werkgeverschap.

Magician

© Absolut

Type 9

Zo kan het werkgeversmerk van de magician eruitzien
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Nike
Is doelgericht, heeft ambities en een sterke drang om de beste 
te zijn. Presteren en uitblinken, daar gaat het om. Deze merken 
begrijpen wat de uitdagingen van hun klanten en collega’s zijn. 
Nike is een voorbeeld van dit soort werkgeverschap.

Type 10

Hero

© Nike

Zo kan het werkgeversmerk van 
de hero eruitzien 
Wat sowieso al inspirerend is: Nike 
ontwikkelde een Employer Value 
Proposition die voor iedereen 
inzichtelijk is. Deze EVP is de belofte 
die je doet naar je (toekomstige) 
werknemers. Een merkbelofte vanuit 
je employer brand, eigenlijk. Voor 
ieder archetype even belangrijk. Nike 
belooft hierin: ‘We are the people 
that do. We lead. We invent. We 
deliver. We use the power of sport to 
move the world’. Kijk, daar kom je je 
bed wel voor uit!

Nike is daarnaast leidend in inclusief 
werkgeverschap. Ze hebben een 
duidelijk beleid voor een divers 
personeelsbestand op verschillende 
vlakken en staan voor lhbtiq+-
equality op de werkvloer. Een ander 
voorbeeld is de Women of Nike and 
Friends-community, waarbinnen 
mensen elkaar stimuleren hun volle 
potentieel te benutten. 
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Lego
Wil een ideaal waarmaken, is creatief, origineel en intuïtief. 
Bij dit archetype draait alles om verbeelding. Deze werkgever 
belooft een mooie toekomst. LEGO is een voorbeeld van dit 
soort werkgeverschap.

Type 11

Creator 

Het product LEGO en het archetype 
van de creator sluiten perfect op elkaar 
aan. Je ziet het zelfs letterlijk terug in de 
LEGO Creator-lijn. Maar hoe geven ze 
dit archetype vorm in werkgeverschap? 
Bij LEGO draait het om connecties, op de 
werkvloer en met klanten. Een voorbeeld 
waaruit dit blijkt.

In 1995 stuurde de 7-jarige Zachary LEGO een brief met de 
vraag of het mogelijk was om voor hen te werken. Bouwen 
vond hij fantastisch, bij LEGO werken nog leuker. LEGO nam 
de brief meer dan serieus en stuurde een uitgebreide reactie 
terug. Iets wat de ontvanger altijd is bijgebleven en waardoor 
hij jaren later besloot deze brief te delen op LinkedIn. Een 
mooie vorm van externe communicatie die tegelijk laat zien 
hoe mensen intern met elkaar omgaan.

Zo kan het werkgeversmerk van de creator eruitzien

© Lego
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Zo kan het werkgeversmerk van de explorer eruitzien 
Shopify bouwt internationaal e-commerce-websites en verkent op die manier nieuwe mogelijkheden.  
Ook in de employer branding is die ontdekkingsreis de centrale gedachte. 

Het bedrijf introduceerde bijvoorbeeld het ‘work anywhere’-principe bij collega’s. Ze faciliteren alles 
om je werk en leven optimaal met elkaar te combineren. Zo mag je zelf je werktijden indelen en hebben 
ze een Destination90-program, waarbij collega’s 90 dagen per jaar in het buitenland kunnen werken. 
Zo wil Shopify mensen aanmoedigen om hun horizon te verbreden en de wereld te verkennen. Alles in 
het teken van nieuwe avonturen en nieuw perspectief om nóg beter te worden in je werk.

Shopify
Individueel, avontuurlijk, nieuwsgierig en autonoom. 
Een verkenner, een onderzoeker die ervan overtuigd is 
dat het leven meer is dan wat hij tot nu toe heeft gezien. 
Werkgevers met dit archetype spelen in op vrijheid, avontuur 
en het onbekende. Shopify is een voorbeeld van dit soort 
werkgeverschap.

Type 12

Explorer

© Shopify
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Sterk merk 
én sterk 
werkgevers-
merk?

Stuur Carlijn een berichtje!

Zet je werkgeversmerk ijzersterk neer, met Employer 
Empowerment door ZUID Creatives. In deze aanpak bundelen we 
jouw kennis over je mensen en bedrijfscultuur met onze kennis 
van branding. Zo maken we samen van je organisatie een plaats 
waar niet alleen vacatures worden ingevuld, maar waar altijd 
ruimte is voor talent dat een aanvulling is voor je organisatie en 
cultuur. En waar mensen aan boord blijven omdat ze bewust voor 
je kiezen en op hun plek zijn.

Maak iets los
Over vernieuwende aanpakken valt altijd 
een hoop te vragen én vertellen. We leggen 
je daarom graag persoonlijk uit hoe we 
met onze Employer Empowerment-
aanpak samen iets los gaan maken met 
jouw werkgeversmerk.
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