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Dit stappenplan kan je gebruiken voor de
verbetering van de interne communicatie binnen
je organisatie. Het plan bestaat uit 7 stappen.
Daarvoor baseren we ons op het model dat je
hieronder ziet. De 7 stappen zijn hieronder
telkens meer in detail uitgewerkt zodat het
duidelijk is met welke factoren je in elke stap
rekening moet houden. Na elke stap is er ook een
invulkader voorzien waar je jouw acties in kan
opnemen. 
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1LUISTEREN: 
WENSEN EN

BETROKKENEN

2ONDERZOEK:
'NULMETING'

3FORMULEREN 
VISIE OP IC

4OPSTELLEN
COMMUNICATIE-

MIX5VERHAAL EN 
BEELD

6IMPLEMENTATIE

7MONITORING



Bestaande kanalen interne communicatie analyseren (wat wordt er gezegd?
Onderzoek bij medewerkers uit het verleden bekijken (vb.
tevredenheidsonderzoek)
Eventueel nieuw onderzoek binnen organisatie uitvoeren
Maak gebruik van fysieke ontmoetingsmomenten waarbij medewerkers input
kunnen geven (vb. ontbijtsessies, informele overlegmomenten, …
Wees bereikbaar. Ga naar de verschillende werkplekken van je organisatie en
luister. (”action speaks louder than words.”)

Op welke manier luister je nu of wil je in de toekomst luisteren naar wat er leeft
bij de medewerkers in je organisatie? Acties die je hiervoor kunt opstarten vind
je hieronder. Maar in een ideale context heb je hier continu inzicht in:
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0 2 O N D E R Z O E K  V A N  I N T E R N E  C O M M U N I C A T I E :  

N U L M E T I N G

Welke soorten info worden er aangeboden?Welke soorten info worden er aangeboden?
Wie gebruikt deze verschillende soorten beschikbare info?Wie gebruikt deze verschillende soorten beschikbare info?
Wat is de frequentie van communicatie/updates van de informatie?Wat is de frequentie van communicatie/updates van de informatie?
Is een snellere update van deze soorten informatie noodzakelijk?Is een snellere update van deze soorten informatie noodzakelijk?
Analyseren van bestaande analytics (bijvoorbeeld van intranet, yammer, …)Analyseren van bestaande analytics (bijvoorbeeld van intranet, yammer, …)
Meten van engagement (bijvoorbeeld de Gallup-meting)Meten van engagement (bijvoorbeeld de Gallup-meting)

Merk je dat je geen scherp beeld hebt van wat er leeft binnen de organisatie?Merk je dat je geen scherp beeld hebt van wat er leeft binnen de organisatie?
Dan kan je overwegen om nieuw onderzoek te doen naar de interneDan kan je overwegen om nieuw onderzoek te doen naar de interne
communicatie binnen je organisatie.communicatie binnen je organisatie.     

Dit onderzoek kan dienen als nulmeting. Dat wil zeggen dat je de resultaten vanDit onderzoek kan dienen als nulmeting. Dat wil zeggen dat je de resultaten van
dit onderzoek kan vergelijken met de resultaten van onderzoek die je laterdit onderzoek kan vergelijken met de resultaten van onderzoek die je later
uitvoert.uitvoert.   

Belangrijke parameters die in dit onderzoek aan bod kunnen komen:Belangrijke parameters die in dit onderzoek aan bod kunnen komen:

Hulp nodig?Hulp nodig?   
Neem contact met ons op en we bekijken graag samen met jou wat de besteNeem contact met ons op en we bekijken graag samen met jou wat de beste
mogelijkheden zijn om de interne communicatie in je organisatie temogelijkheden zijn om de interne communicatie in je organisatie te
onderzoeken.onderzoeken.
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0 3 F O R M U L E E R  V I S I E  O P  I N T E R N E

C O M M U N I C A T I E

Zorg ervoor dat het duidelijk is wat je met de interne communicatie wilZorg ervoor dat het duidelijk is wat je met de interne communicatie wil
bereiken (bij voorkeur geformuleerd in SMART-doelstellingen).bereiken (bij voorkeur geformuleerd in SMART-doelstellingen).
Bij de formulering van de doelstellingen kan je rekening houden met de TrapBij de formulering van de doelstellingen kan je rekening houden met de Trap
van Quirke.van Quirke.
Bepaal hiermee de richting voor je organisatie en betrek de belangrijksteBepaal hiermee de richting voor je organisatie en betrek de belangrijkste
stakeholders in dit proces.stakeholders in dit proces.

Informeren of dialoog opzetten?Informeren of dialoog opzetten?
Enthousiasmeren of zakelijk, objectief qua ‘tone-of-voice’ in deEnthousiasmeren of zakelijk, objectief qua ‘tone-of-voice’ in de
communicatie?communicatie?  
Accent op persoonlijke communicatie of via kanalen?Accent op persoonlijke communicatie of via kanalen?
Via de ‘waterval’ (top-down) of (informele) netwerken?Via de ‘waterval’ (top-down) of (informele) netwerken?
Top-down of bottom-up?Top-down of bottom-up?

In deze fase is het belangrijk om een duidelijke visie en strategie te formulerenIn deze fase is het belangrijk om een duidelijke visie en strategie te formuleren
over interne communicatie binnen je organisatie:over interne communicatie binnen je organisatie:   

Denk ook nog aan andere keuzes die je moet maken op vlak van interneDenk ook nog aan andere keuzes die je moet maken op vlak van interne
communicatie:communicatie:
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0 4 O P S T E L L E N  C O M M U N I C A T I E M I X

Kies impactvolle kanalen die aansluiten bij de inhoud van je boodschap én jeKies impactvolle kanalen die aansluiten bij de inhoud van je boodschap én je
doelgroepen zullen bereiken.doelgroepen zullen bereiken.
Link je kanalen aan de doelstellingen (zie Trap van Quirke in stap 3).Link je kanalen aan de doelstellingen (zie Trap van Quirke in stap 3).
Wees je bewust van informatierijke en ‘-arme’ media. (Een informatierijkWees je bewust van informatierijke en ‘-arme’ media. (Een informatierijk
medium geeft veel informatie, maar is vaak tijdsintensief. Bijvoorbeeld eenmedium geeft veel informatie, maar is vaak tijdsintensief. Bijvoorbeeld een
face-to-face gesprek. Bij een informatie-arm medium kan je weinig infoface-to-face gesprek. Bij een informatie-arm medium kan je weinig info
doorgeven per communicatie, maar ligt de intensiteit vaak lager).doorgeven per communicatie, maar ligt de intensiteit vaak lager).
Tijd en plaatssynchroniciteit (moet iedereen op hetzelfde tijdstip deTijd en plaatssynchroniciteit (moet iedereen op hetzelfde tijdstip de
communicatie krijgen? En moeten ze hiervoor op dezelfde plaats zijn?communicatie krijgen? En moeten ze hiervoor op dezelfde plaats zijn?
Mix van online en offline kanalen.Mix van online en offline kanalen.
Nieuwe kanalen proberen in je organisatie? “Start met kleine pilootprojectenNieuwe kanalen proberen in je organisatie? “Start met kleine pilootprojecten
en evalueer.”en evalueer.”

Bij het opstellen van de communicatiemix denk je best aan de volgendeBij het opstellen van de communicatiemix denk je best aan de volgende
elementen:elementen:   
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0 5 V E R H A A L  E N  B E E L D

Wat is je kernverhaal? Denk hierbij aan de volgende aandachtspunten:Wat is je kernverhaal? Denk hierbij aan de volgende aandachtspunten:

Denk aan het belang van goede storytelling en bijhorende beelden.Denk aan het belang van goede storytelling en bijhorende beelden.
Varieer de boodschappen op vlak van taak-, beleids-, motiverende enVarieer de boodschappen op vlak van taak-, beleids-, motiverende en
personeels/organisatie informatie.personeels/organisatie informatie.
Denk continu aan voldoende motiverende informatie.Denk continu aan voldoende motiverende informatie.

Bij bepaling van verhaal en beeld van de interne communicatie hou je bestBij bepaling van verhaal en beeld van de interne communicatie hou je best
rekening met de volgende elementen:rekening met de volgende elementen:

1. Wat is de aanleiding en doel van de boodschap?1. Wat is de aanleiding en doel van de boodschap?
2. Naar welke doelgroepen communiceren we? Probeer zo specifiek2. Naar welke doelgroepen communiceren we? Probeer zo specifiek
mogelijk af te bakenen.mogelijk af te bakenen.
3. Doseer de informatie: beter meerdere boodschappen dan één3. Doseer de informatie: beter meerdere boodschappen dan één
uitgebreide boodschap die niet gelezen wordt.uitgebreide boodschap die niet gelezen wordt.
4. Schrijf, herschrijf, eindredactie, communiceer4. Schrijf, herschrijf, eindredactie, communiceer
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0 6 I M P L E M E N T E E R  D E  I N T E R N E  C O M M U N I C A T I E

Leg duidelijke prioriteiten en werk stap voor stap. (Zodat je kan bijsturenLeg duidelijke prioriteiten en werk stap voor stap. (Zodat je kan bijsturen
waar nodig)waar nodig)
Maak duidelijk wie welke rollen en verantwoordelijkheden op zich neemt.Maak duidelijk wie welke rollen en verantwoordelijkheden op zich neemt.
Beoordeel wat de communicatieve competenties van de medewerkers binnenBeoordeel wat de communicatieve competenties van de medewerkers binnen
de organisatie zijn.de organisatie zijn.
Indien nodig, voorzie opleiding of andere vormen van ondersteuning hierbij.Indien nodig, voorzie opleiding of andere vormen van ondersteuning hierbij.

Volg het implementatieproces op de voet. Maar vier ook de tussentijdseVolg het implementatieproces op de voet. Maar vier ook de tussentijdse
successen! Het is belangrijk om een goed gevoel te koppelen als er successensuccessen! Het is belangrijk om een goed gevoel te koppelen als er successen
behaald worden.behaald worden.   
Denk bij de opstart en implementatie aan volgende elementen:Denk bij de opstart en implementatie aan volgende elementen:
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0 7 M O N I T O R  D E  E V O L U T I E  V A N  I N T E R N E

C O M M U N I C A T I E

Zorg voor de magische mix van data en buikgevoel. Met de combinatie vanZorg voor de magische mix van data en buikgevoel. Met de combinatie van
beide inzichten zal je inzicht al erg diepgaand zijn.beide inzichten zal je inzicht al erg diepgaand zijn.
Meet de verschillende dimensies van interne communicatie:Meet de verschillende dimensies van interne communicatie:

Hou daarbij rekening met de verschillende meetcriteria (zoalsHou daarbij rekening met de verschillende meetcriteria (zoals
betrouwbaarheid, validiteit en representavitieit).betrouwbaarheid, validiteit en representavitieit).
Gebruik hiervoor eventueel het stappenplan voor het meten van interneGebruik hiervoor eventueel het stappenplan voor het meten van interne
communicatie dat je gratis kan downloaden op de website van Starfishcommunicatie dat je gratis kan downloaden op de website van Starfish
Consultancy.Consultancy.
Vergelijk de resultaten van het onderzoek met de nulmeting uit stappen 1 enVergelijk de resultaten van het onderzoek met de nulmeting uit stappen 1 en
2.2.

Evalueer het integratieproces in de organisatie:Evalueer het integratieproces in de organisatie:

- Engagement- Engagement
- Communicatiemix- Communicatiemix
- Medianiveau- Medianiveau
- Inhoud- Inhoud
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VRAGEN?
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Heb je vragen naar aanleiding van dit document? Aarzel nietHeb je vragen naar aanleiding van dit document? Aarzel niet
om ons te contacteren:om ons te contacteren:

info@starfishconsultancy.beinfo@starfishconsultancy.be

Starfish Consultancy - HR-data analysisStarfish Consultancy - HR-data analysis

Alvast bedankt en veel succes met de verbetering van deAlvast bedankt en veel succes met de verbetering van de
interne communicatie in je organisatie!interne communicatie in je organisatie!
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