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▪ Het fundament voor strategische borging 

▪ Twee ‘lijnen’ van interne communicatie 

▪ Functies van interne communicatie 

▪ Inzichten van nu

▪ Visie op interne communicatie 

Programma van vandaag
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Ga naar menti.com en gebruik code 6306 8654 

Wat is jouw eerste associatie 
bij ‘interne communicatie’? 
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Vijf thema’s: 

- Leiderschap (strategische positie van communicatie) 

- Strategie en beleid

- Management van medewerkers 

- Management van middelen 

- Management van processen 

Het Fundament
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Relatie tussen Het Fundament en de 
positie van interne communicatie

Interne 
communicatiebeleid
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Leiderschap

Niveau Richten:
KPI: De organisatie weet wat haar bestaansrecht en unieke kracht is. Dit is vertaald naar de ambities (missie/visie) voor de toekomst
Prestatie-indicator:
-Leiding zorgt voor heldere kaders en structuren gebaseerd op strategie en beleid en toekomstbestendigheid voor lange en korte termijn.
-Leiding betrekt medewerkers bij totstandkoming strategie en beleid

Niveau Inrichten:
KPI:
De organisatie heeft een managementsysteem ingericht op de vastgestelde strategische inrichting en biedt kaders voor sturing op cultuur, competenties en structuren.
Prestatie-indicator:
- De inrichting van de organisatie (organisatiestructuur) is passend bij en ondersteunend aan de ambitie
- De marketing- en communicatiestrategie is passend bij en ondersteunend aan de ambitie

Niveau Verrichten:
KPI:
De leidinggevenden van de organisatie zorgen voor het uitvoeren van het strategisch kader en het draaien van het managementsysteem als geheel
Prestatie-indicator:
- Leidinggevenden zijn persoonlijk betrokken, sturen op continu verbeteren en mobiliseren medewerkers en partners
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Leiderschap - Inrichten

KPI Prestatie-indicator Activiteit Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4

1.2 De organisatie heeft een 
managementsysteem 
ingericht op de vastgestelde 
strategische inrichting en 
biedt kaders voor sturing op 
cultuur, competenties en 
structuren.

De inrichting van de organisatie 
(organisatiestructuur) is passend bij 
en ondersteunend aan de ambitie

Organogram opstellen òf organogram herijken. Het organogram geeft 
schematisch weer hoe de interne structuur van de organisatie geregeld is. Wie 
draagt verantwoordelijkheid voor welke aansturing. welke medewerkers en 
welke resultaten. Het organogram geeft duidelijkheid en maakt inzichtelijk 
welke afspraken er zijn met betrekking tot verantwoordelijkheden.

Communiceren en toelichten organogram in de organisatie

Bevoegdhedenregeling opstellen òf bevoegdhedenregeling herijken, 
bevoegdhedenregeling communiceren naar de individuele medewerkers

Helder en eenduidig inrichten van de (wijze van) sturing op resultaten

Helder en eenduidig inrichten van de (wijze van) coaching op competenties 
(verbinden aan Management van Medewerkers)

Inrichten rapportagestructuur met bijbehorende cyclus waarin resultaten en 
bevindingen worden samengevat

De marketing- en 
communicatiestrategie is passend bij 
en ondersteunend aan de ambitie

Opstellen marketing- en communicatiebeleid òf herijken marketing en 
communicatiebeleid

Bepalen focusdoelgroepen

Heldere positionering imago/naar buiten toe/hoe kom je over
- external branding hoe presenteer je je, vertaling van positionering
- internal branding;  met medewerkers kerncompetenties, gedrag passend bij 

imago

Operationeel marketing- en communicatieplan opstellen gebaseerd op de 
marketingstrategie - welke activiteiten ga je utvoeren om de doelstellingen 
voor de doelgroepen te realiseren (klantgroepen, stakeholders, partners)
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Vijf thema’s: 

- Leiderschap (strategische positie 
van interne communicatie) 

- Strategie en beleid

- Management van medewerkers 

- Management van middelen 

- Management van processen 

Het Fundament

Medewerkers 
en 

vrijwilligers

Interne 
communicatie 
in de praktijk

- Voor een betrokken 
organisatie

- Over processen en 
werkwijzen
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▪ Meerjarenplan, jaarplannen en andere beleidsstukken zijn 
gecommuniceerd én goed vindbaar beschikbaar gesteld 

- Mail, intranet, website, mondelinge bijeenkomsten

- Laat de plannen leven: wat betekenen ze voor de medewerkers en 
vrijwilligers in hun werk? 

▪ Laat medewerkers meedenken en betrek hen in besluitvorming 

▪ Opvolging van o.a. medewerkersonderzoeken

▪ Communicatie over voortgang en ontwikkeling vanuit het MT

▪ Communicatie over strategie met vrijwilligers

Interne communicatie voor een betrokken organisatie
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Opdracht

Noteer voor jezelf drie dingen waar jij op het gebied van interne 
communicatie voor een betrokken organisatie ruimte voor 
verbetering ziet in jouw organisatie. Is er laaghangend fruit? 

Bijvoorbeeld: Is het meerjarenplan ergens beschikbaar gesteld op 
intranet?

Ga naar menti.com en gebruik code 6306 8654 
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▪ Overlegstructuur (welk overleg gebruik je waarvoor?) 

- Strategisch overleg over de koers (binnen MT) 

- Inhoudelijk overleg (MT neemt medewerkers mee) 

- Werkoverleg 

▪ Werkinstructies en vindbaarheid (o.a. printen, gebouw, online systemen) 

▪ Vormgeving dienstverlening: consistentie voor verschillende vestigingen 

Interne communicatie van processen en werkwijzen
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Opdracht

Noteer voor jezelf drie dingen waar jij op het gebied van interne 
communicatie van processen en werkwijzen ruimte voor 
verbetering ziet in jouw organisatie. Is er laaghangend fruit? 

Bijvoorbeeld: Is dezelfde dienstverlening op verschillende 
vestigingen hetzelfde vormgegeven en worden hierover expliciet 
afspraken gemaakt?

Ga naar menti.com en gebruik code 6306 8654 



Pauze
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Waarom is interne communicatie onmisbaar?

1. Richten van de organisatie en het versterken van de identificatie –
beleidsinformatie
2. Delen en vernieuwen van kennis – kennismanagement

3. Faciliteren van het werkproces – taakinformatie

4. Verbinden van medewerkers – sociale informatie

Vier functies van interne communicatie 



15

Ontwikkelingen van de afgelopen jaren die geleid hebben tot veranderingen

binnen de (interne) communicatie:

• Digitale innovatie

• Nieuwe invulling van rollen 

• Van zenden naar dialoog

• Handelen naar relaties i.p.v. functies

• Van controlerende naar aanmoedigende leidinggevende

• De klant staat centraal

• Wendbare en flexibele organisaties

Inzichten van nu



16

Ga naar menti.com en gebruik code 6306 8654 

Welke van deze 
ontwikkelingen hebben 
geleid tot veranderingen bij 
jouw bibliotheek?
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De stijl van intern communiceren 

• Identificatie op organisatieniveau – identificatie op teamniveau

• Alle info voor iedereen - maatwerk (segmentatie)

• Informeren – dialoog  

• Enthousiast – zakelijk

• Accent op toekomst en beleid – accent op dagelijks werk

• Persoonlijke communicatie – (digitale) media

• Via de managers – via (informele) netwerken

• Top-down – bottom-up 

• Teksten checken op kwaliteit – eigen verantwoordelijkheid

• Doordacht en kloppend – snel 
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Zorg voor de ideale communicatiemix
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Opdracht voor de volgende keer 
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Ga naar menti.com en gebruik code 6306 8654 

Met welke interne 
communicatie-
onderwerp(en) wil jij aan de 
slag voor jouw bibliotheek? 
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▪ Te gast: Michael Meyer van Orange Otters

▪ Aan de slag met aandachtspunten en verbeterpunten uit deze 
eerste sessie

▪ Welke beleid past bij welke keuzes? 

▪ Meer over de ideale mix, aan de hand van de opdracht

Vooruitblik sessie 2 op woensdag 7 april
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