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Check in & vervolg op eerste masterclass
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DIALOOG OVER BELEID INTRANET KANAALSTRATEGIE TOEGANKELIJK 
COMMUNICEREN

KENNISDELEN ROLLEN INTERNE 
COMMUNICATIE

VRIJWILLIGERS HYBRIDE WERKEN KLANT CENTRAAL

Verbeterpunten en nuttige onderwerpen



Programma

▪ Dialoog over beleid

▪ Toegankelijk 
communiceren

- PAUZE -

▪ Kanaalstrategie

▪ Intranetopties

▪ Afronden



Dialoog over beleid



Wat gebeurt er als je 
medewerkers niet 

betrekt?



Onze hersenen zijn altijd op zoek naar informatie



Hoe reageren we bij nieuw beleid?

Afgeleid
Angstig

Denken minder helder
Performance neemt af 

Geheugen neemt af
Stress 

Positief
Focus

Wil samenwerken
Vernieuwend

Creatief
Kunnen meer aan



Door medewerkers te betrekken bouw je aan vertrouwen

Vertrouwen

Zelf-
vertrouwen

Hoger doel

Autonomie

Zekerheid

Eerlijkheid

Verbonden-
heid

Bron: Neuroscience and organizational change, Hilary Scarlett



Medewerkers betrekken (Quirke)

Weten 
Begrip hebben

Ondersteunen

Betrokken 
voelen

Committeren 

Mate van betrekken
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Informeren Dialoog

Nieuwsbrief

Posters, Mail
Teamgesprek

Presentatie

Praatplaat

Training

Groepsoverleg

Workshop

Ontwerpsessie

Inbreng vragen



Wat zijn voorwaarden bij het betrekken van medewerkers?
Voorwaarden bij betrekken van 

medewerkers: 1

Voorwaarden bij betrekken van 

medewerkers: 2

Voorwaarden bij betrekken van 

medewerkers: 3

luisteren persoonlijke aandacht, tijd en vertrouwen

Vertrouwen Open communicatie Luisteren

Veiligheid en vertrouwen

Veilig voelen

Begrijpelijke taal Informatie intern houden

Informeren

Onderdeel voelen van organisatie

Tijd voor maken

Duidelijk zijn over wat besproken gaat 

worden

De dingen bespreken waar zij ook invloed op 

hebben?

Reële invloed Zinnige input

Veilige omgeving Openheid en transparantie Verwachtingsmanagement

Duidelijkheid over onderwerp De verwachtingen uitspreken

Kans geven om te reageren. Niet alleen 

zenden Uitleggen waarom je iets doet

cultuur van openheid vertrouwen transparantie

overzichtelijke informatie

mogelijkheid tot reageren

aangeven wat ze zelf nog kunnen inbrengen vertrouwen

concrete veranderingen op de werkvloer

Luisteren

Zorgen dat ze in praktisch opzicht er ook 

bij kunnen zijn. (Werktijden)

Veiligheid

Vertrouwen dat er ook iets mee gedaan 

wordt

duidelijkheid over het doel

Duidelijk en uitgebreid informeren Het echt willen Meerwaarde zien in betrokkenheid



Tips voor het betrekken van medewerkers

▪ Een helder verhaal

▪ Gesprek vanuit agenda 
medewerker

▪ Psychologische veiligheid 
– iedereen aan bod – aandachtig luisteren 
– niet in de rede vallen -

▪ Echt luisteren

▪ Stimulerende werkvormen zoals: 
- Lego serious play – Monopoly –
Verplaats je in – Klant naar binnen halen –
Excursies – Strategisch tekenen – Boeken 
als metafoor voor -



▪ Stel de medewerker centraal
▪ Check in: hoe zit je erbij

▪ Samen agenda bepalen

▪ Iedereen aan bod 

▪ Waarderen

▪ Veilige sfeer

De gouden tip



Toegankelijk 
communiceren



Toegankelijk communiceren

▪ Haakjes in het brein vinden
▪ Storytelling

▪ Kijk – Want - Dus

▪ Metaforen



Toegankelijk communiceren

▪ Piramidaal communiceren
▪ De 2 minuten regel

▪ Antwoord op de vraag?

▪ Kernboodschap formuleren



Pauze



Kanaalstrategie



Jullie ideale mix interne communicatie



Van ideale mix naar kanaalstrategie

▪ DIN

▪ Functies Interne communicatie

▪ Instructie voor gebruik

▪ Rollen verdelen/ communicatiekracht versterken/ gebruik 
faciliteren



Kanaalstrategie: DIN

Het hogere doel. De missie

Strategisch doel 2

Medewerkers betrekken

Luister-
sessies

Teamgesprekken 
beleid

Strategisch doel 1

Versterken positief 
gevoel bij organisatie

CampagnesNieuwsbrief

Communicatiekracht versterken

Dialogen 
organiseren

Social intranet
Faciliteiten en 

training
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Kanaalstrategie: Functies interne communicatie



Kanaalstrategie: instructies



De facilitator

De ontwikkelaar

strategisch

advies

tactisch

operationeel

De doener 
De producent

De coach

De communicatierollen



Intranetopties



Intranet oplossingen
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Zeer interactief

Nauwelijks interactief



Implementatie intranet

▪ Vanuit gebruikers redeneren (user stories)

Als lid van 

Samenwerking in het team 
verbeteren op ieder
moment van de dag

Wil ik Met gebruik van
Ik weet dat dit
succesvol is als

Het management Microsoft Teams

Mijn team:

- Tevreden is met Teams

- Documenten online opslaat

- Minder interne mails stuurt

- Gesprekken voert in Teams 



Implementatie intranet

Bestaand systeem 
vervangen

Informatie en 
kennis delen

Interne dialoog 
stimuleren

Online 
samenwerken

Wendbare 
organisatie

▪ Welk doel dient het?



Implementatie intranet

▪ Wat is nodig voor werkelijke adoptie?



Mastering interne communicatie
▪ Dialoog over beleid

▪ Voorkom stress – kies de juiste maat –
stel de medewerker centraal

▪ Toegankelijk communiceren
▪ Haakjes vinden – piramidaal 

communiceren

▪ Kanaalstrategie
▪ DIN maken – Ideale mix – Duidelijke 

instructies

▪ Communicatierollen
▪ Faciliteer en coach collega’s

▪ Intranet inzetten
▪ Kies bewust – Simuleer de adoptie



Dank!

Michael Meyer

michael@orangeotters.nl

06 22975799

orangeotters.nl


