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Complexiteit en meerwaarde
van interne communicatie
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Interne communicatie in de praktijk (bounded rationality)

Title of presentation 3



Interne communicatie: hoge dynamiek



Interne 
communicatie: 
hoge dynamiek



De kern van communicatie



Focus op je (interne)
doelgroep.
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“The magic spot”
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Interne doelgroepen definiëren
• Bestaande afdelingen & teams

• Beleidsmakers & uitvoerders

• Managers & medewerkers

• Inhoudelijke jobinvulling

• Taalverschillen & informatie-achterstand

• Centrale locatie of decentrale locaties

• Mate van betrokkenheid



Interne doelgroepen volgens betrokkenheid.



Interne 
communicatie: 
hygiënefactor



Een concreet actieplan voor
interne communicatie
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1. Luisteren: 
wensen en 

betrokkenen

2. Onderzoek: 
waar staan we?

3. Formuleren 
visie op IC

4. Opstellen 
communicatiemix

5. Verhaal en 
beeld

6. Implementatie

7. Monitoring

Bron: Interne communicatie, Koeleman (2018)



Hulpmiddel

14

https://www.starfishconsultancy.be/downloads
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Stap 1: 
Luisteren

Bron: Onderzoek moodfactory (2019)



Stap 1: Luisteren

Bron: Peter Drucker 16



Cultural Iceberg Model (ref. Ed. T Hall 1976)

Surface Culture
• Visible
• Less emotional

Deep Culture
• Unspoken Rules

• Behavior Based
• Emotional load = HIGH

• Unconscious Rules
• Value Based
• Emotional load = INTENSE

Beliefs

Thought patterns

Values

Visual Identity

Outward Behaviour
EXTERNAL

INTERNAL

Culture is the way things get done in an organisation



Stap 1: Luisteren 

• Wat vertellen je medewerkers?

• Bestaande kanalen analyseren

• Onderzoek uit het verleden bekijken

• Eventueel nieuw onderzoek voorzien

• Maak gebruik van fysieke ontmoetingsmomenten

• Wees bereikbaar (”action speaks louder than words.”)



1. Luisteren: 
wensen en 

betrokkenen

2. Onderzoek: 
waar staan we?

3. Formuleren visie 
op IC

4. Opstellen 
communicatiemix5. Verhaal en beeld

6. Implementatie

7. Monitoring

Bron: Interne communicatie, Koeleman (2018)



Meten van IC: kwalitatief versus kwantitatief

Kwalitatief

• Antwoorden op basis van 
interpretaties & ervaringen 
(geen ‘harde waarheid’)

• Interactie (interviews & 
observaties)

• Resultaat: beschrijvingen

Kwantitatief

• Antwoorden op basis van 
feiten (‘objectieve en 
onveranderlijke waarheid’)

• Metingen & statistische 
analyse

• Resultaat: statistische 
analyses en correlaties



Netwerkanalyse
• Kwantitatieve analyse die in kaart brengt wie de 

‘verbinders’ zijn in de organisatie. 

• Op basis van de namen die collega’s vermelden 
als belangrijk voor de informatiedoorstroming, 
een netwerkanalyse opmaken.

• Resultaat. Globaal (anoniem) overzicht voor 
klankbordgroep en managementteam:
• Inzicht in samenhang binnen teams.

• Inzicht in samenhang tussen teams.

• verschillende dimensies van interne communicatie.

Vraag: welke collega(’s) spreek je aan als je 
strategische beleidsinformatie nodig hebt?



Stap 2: 
Betrokkenheid
(de 5%-regel)

Bron: onderzoek Starfish Consultancy (2019)



Meten van IC: vier dimensies

1. Onderzoek op medianiveau (output)

2. Onderzoek naar communicatiemix (output/outcome)

3. Onderzoek op inhoudsniveau (outcome)

4. Onderzoek op engagementniveau (outcome)



1. Luisteren: 
wensen en 

betrokkenen

2. Onderzoek: 
waar staan we?

3. Formuleren visie 
op IC

4. Opstellen 
communicatiemix

5. Verhaal en 
beeld

6. Implementatie

7. Monitoring

Bron: Interne communicatie, Koeleman (2018)



Tip 1: 
Formuleren van visie

• Maakt duidelijk wat je wil bereiken.

• Bepaalt richting voor je organisatie.

• Belangrijk om iedereen in dit verhaal
te betrekken!



Trap van Quirke: formuleren visie IC



Tip 1: concretiseer je doelstellingen

• Ervan weten: tegen december 2020 consulteert 60% van onze 
medewerkers het intranet voor info over ’thema X’

• Begrip hebben: uit online bevraging blijkt dat 85% van de 
medewerkers tegen december 2020 de inhoud van project Y begrijpt.

• Begrip hebben: het aantal vragen in de helpdesk over project Y daalt 
met 30% tegen augustus 2021.

• Ondersteunen: tegen december 2021 gebruikt 70% van de 
medewerkers het nieuwe sjabloon van thema Z



Tip 2: maak keuzes

• Informeren of dialoog?

• Enthousiasmeren of zakelijk, objectief?

• Accent op persoonlijke communicatie of via kanalen?

• Via de ‘waterval’ (top-down) of (informele) netwerken?

• Doordacht of snel/simpel



Hou rekening 
met ‘Banana-
principle’



Tip 2: maak keuzes qua doelgroepen
• Bestaande afdelingen & teams

• Beleidsmakers & uitvoerders

• Managers & medewerkers

• Inhoudelijke jobinvulling

• Taalverschillen & informatie-achterstand

• Centrale locatie of decentrale locaties

• Mate van betrokkenheid



Oefening
situatie
• Er komt een nieuwe CEO in de organisatie
• Zij heeft geen enkele affiniteit met Interne Communicatie
• Als communicatieverantwoordelijke is het jouw job om haar in 5 

minuten te overtuigen van de toegevoegde waarde van IC

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................  

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................



Tip 3: bepaal de interne visie op interne communicatie
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“How you value yourself is 
how others will value you”.

-G Baptiste



Korte 
termijn

Lange 
termijn

Strategisch

10
% 5%

10
%

75
%

VE
RB
IND
EN

VERANDEREN

› Communicatie linken aan strategie
› Interactieve verbindingsplatformen
› Social Media – content plan
› Project mgt. bedrijfscampagnes
› ...
› Focus opoutcome

› Communicatie = business partner
› Creatie lange termijn strategie
› Verandercommunicatie
› Meten en KPI’s
› ...
› Focus op outcome

BE
TR
EK
KE
N

› Communicatie is van iedereen
› Adviseren over kanalengebruik
› Aanleveren van manager toolkits
› Communitywerking bij klanten
› Coachen communicatiecompetenties
› ...
› Focus op outcome

INFORMEREN› Ontwikkelen materiaal 
› Organisatie evenementen, 

campagnes
› Management website/intranet
› Aanmaak van presentaties, folders,
› ...
› Focus op output

REGIE REPUTATIE

ADVIESREALISATIE

De communicatiekwadranten - zelfreflectie voor de communicatiespecialist
Martine Van Driessche 2010 (geïnspireerd door Melcrum)

Operationeel



1. Luisteren: 
wensen en 

betrokkenen

2. Onderzoek: 
waar staan we?

3. Formuleren visie 
op IC

4. Opstellen 
communicatiemix5. Verhaal en beeld

6. Implementatie

7. Monitoring

Bron: Interne communicatie, Koeleman (2018)



Push versus pull-kanalen
Push

• ‘duwt’ de boodschap naar de 

medewerkers.

• Jij/organisatie neemt zelf initiatief.

• Voorbeelden: interne sociale media 

(yammer, slack, …) , interne nieuwsbrief, 

flyer verspreiden, …

Pull

• ‘trekt’ de boodschap naar de 

medewerkers.

• Medewerker neemt zelf initiatief.

• Voorbeelden: intranet, vrijwillige 

informele momenten, contactformulier, …



Stap 4: Communicatiemix opstellen

• Link je kanalen aan de doelstellingen (zie Quirke – stap 3)

• Wees je bewust van informatierijke en ‘-arme’ media

• Tijd en plaatssynchroniciteit (gelijk of verschillend?)

• Mix van online en offline kanalen

• Nieuwe kanalen? “Start small!”

• Besteed aandacht aan de frequentie



Stap 4: Communicatiemix opstellen

Bron: onderzoek Involve (juni 2019)



Stap 4: 
Communicatiemix
opstellen

Interne sociale mediaGoogle 
Currents

YammerWhatsapp

Facebook 
Workplace

Speakapp



Stap 4: 
Communicatiemix 
opstellen

Chatbots

Trello

Sharepoint

OneNote

(interactieve) 
schermen



Stap 4: 
Communicatiemix
opstellen

www.spencer.co



Stap 4: hou rekening met je doelgroepen!

Bron: https://www.mt.nl/worklife/vitaal-leiderschap/meerdere-generaties-op-de-werkvloer-zo-laat-je-ze-soepel-
samenwerken/576023?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-dinsdag-20-augustus-2019&SM_MD5=150d9dc12fa2bba9962931b411a52d69

Verschillende generaties op één werkvloer:

• Generatie Z (digital natives: zijn kritisch – ook tegenover autoriteit)

• Millennials (willen enkel hard werken als ze de zin zien - ernst is belangrijk)

• Generatie X (de verbindende generatie)

• Babyboomers (tonnen ervaring + gelijkenissen met millennials)

https://www.mt.nl/worklife/vitaal-leiderschap/meerdere-generaties-op-de-werkvloer-zo-laat-je-ze-soepel-samenwerken/576023?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-dinsdag-20-augustus-2019&SM_MD5=150d9dc12fa2bba9962931b411a52d69


Stap 4: 
Onverwachte
effecten



1. Luisteren: 
wensen en 

betrokkenen

2. Onderzoek: 
waar staan we?

3. Formuleren 
visie op IC

4. Opstellen 
communicatiemix

5. Verhaal en 
beeld

6. Implementatie

7. Monitoring

Bron: Interne communicatie, Koeleman (2018)



Stap 5: 
Verhaal en
beeld

Bron: Onderzoek moodfactory (2019)



Stap 5: Verhaal en beeld

• Wat is je kernverhaal? (Doseer!)
1. Wat is de aanleiding en doel van de boodschap?

2. Naar wie communiceren we?

3. Pas de ‘diffusion of innovation’ toe en zorg voor connectie

4. Orden de kernelementen

5. Schrijf

• Belang van goede storytelling en bijhorende beelden

• Belang van (vaste) frequentie



Tip 1:



Tip 2: 
varieer de 
boodschappen



Tip 2: 
belang van 
motiverende
info.



Tip 3: doel
van de 
boodschap?
Tip 3: wat 
wil je 
bereiken?

Bij INFORMEREN staan centraal het 
overdragen van kennis en het bekendmaken. 

OVERREDEN kenmerkt zich door 
eenrichtingscommunicatie

en beïnvloeding.

Bij DIALOGISEREN is vooral belangrijk bij het 
creëren van draagvlak. Deze strategie 
hanteer je vooral bij interactieve 
beleidsvorming.

Bij FORMEREN pas je toe als er 
conflicterende belangen zijn.



Oefening
Welke strategie ga je gebruiken? 
Omcirkel en beschrijf waarom.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................  

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................



Sjabloon intern communicatieplan
Doelgroepen

(stap 3)
Evaluatie 

(stap 1, 2 en 7)
Soort info 

(stap 5)
Kanalen 

(stap 4)



1. Luisteren: 
wensen en 

betrokkenen

2. Onderzoek: 
waar staan we?

3. Formuleren 
visie op IC

4. Opstellen 
communicatiemix

5. Verhaal en 
beeld

6. Implementatie

7. Monitoring

Bron: Interne communicatie, Koeleman (2018)



Stap 6: 
Implementatie

Leg duidelijke prioriteiten. Stap voor 
stap werken!

Elk lid heeft verantwoordelijkheid: wie 
neemt welke rol op?

Detectie communicatieve 
competenties tijdens implementatie

Extra ondersteuning communicatieve 
competenties nodig?

Stappenplan voor implementatie én 
competenties



Communicatiecompetenties
(gemaakt door Martine Van Driessche voor Cytec Solvay/Allnex 2014)
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Oefening: communicatiecompetenties
(gemaakt door Martine Van Driessche voor Cytec Solvay/Allnex 2014)
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1. Luisteren: 
wensen en 

betrokkenen

2. Onderzoek: 
waar staan we?

3. Formuleren 
visie op IC

4. Opstellen 
communicatiemix

5. Verhaal en 
beeld

6. Implementatie

7. Monitoring

Bron: Interne communicatie, Koeleman (2018)



Stap 7: Monitoring

• Data en buikgevoel als magische mix!

• Verschillende domeinen

• Engagement

• Communicatiemix

• Medianiveau

• Inhoud

• Deze input kan je vervolgens gebruiken voor stap 1.



Intake Voor-
onderzoek Ontwerp Uitvoeren Analyse & 

rapportage

informatie

Stappenplan: meten van communicatie



Cadeau
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https://www.starfishconsultancy.be/downloads
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Verandervisie:
kleur bekennen.

4



Evolutie
individuele
verandering



Verandering uitgedrukt in kleuren

1. Blauw

2. Geel

3. Rood

4. Groen

5. Wit

64



1. Blauwe verandering

• Gebaseerd op projectmatig werken

• Uitgangspunt: streven naar beste oplossing in ‘maakbare’ 

wereld

• Valkuil: menselijke emoties vergeten mee te rekenen

• Resultaat wordt vooraf vastgelegd

Bron: Koeleman, 2018



2. Gele verandering

• Gebaseerd op bijeenbrengen van belangen (vaak in beleidsvormende omgeving (vb. 

politiek)

• Uitgangspunt: beste oplossing bestaat niet, haalbare oplossing als 

doel

• Valkuil: compromisvoorstel vaak beter dan inhoudelijk sterk voorstel

• Resultaat ligt vooraf niet vast

Bron: Koeleman, 2018



3. Rode verandering

• Organisatie veranderen = mensen veranderen = mensen belonen

• Uitgangspunt: beste oplossing die door ‘de mensen’ gedragen wordt.

• Valkuil: te weinig focus op inhoudelijke sterkte van het voorstel

• Resultaat wordt samen met medewerkers opgezet en doorgesproken

Bron: Koeleman, 2018



4. Groene verandering

• Organisatie veranderen = mensen belang van verandering doen inzien

• Uitgangspunt: beste oplossing waar medewerkers meerwaarde in zien

• Valkuil: geen perceptie van meerwaarde = geen verandering

• Resultaat wordt voorbereid, pas erna medewerkers betrekken

Bron: Koeleman, 2018



5. Witte verandering

• Organisatie veranderen = verandering laten groeien

• Uitgangspunt: beste oplossing komt vanuit de mensen in de 

organisatie

• Valkuil: mogelijkheid dat er geen verandering ontstaat

• Resultaat wordt ‘in realtime’ met medewerkers vormgegeven

Bron: Koeleman, 2018



Ook nog paars en oranje

• Paars:

snel reageren op een crisis in top-down methode.

• Oranje:

verandering: interactie en co-creatie staan centraal.

Bron: Koeleman, 2018



Vijf/zeven visies hangen af van:
• beschikbare tijd

• doel van de verandering (bv. een nieuw ICT-programma, een cultuurverandering, …)

• soort organisatie (welke kleur is dominant in het handelen en de overtuigingen van de 
medewerkers, het management,…)

• soort verandering (verbetering of vernieuwing, strategieverandering, 
cultuurverandering,…)

• mate van weerstand, draagvlak of energie van medewerkers

• betrokken actoren en hun persoonlijke voorkeuren.



1. Blauwe verandering

• Volgt schema: kennis à houding à gedrag.

• Communicatieplan is onderdeel van projectplan (duidelijke doelen)

• Interne communicatie zorgt voor duidelijkheid bij medewerkers

(zodat eventuele onrust en weerstand weggenomen worden)

• “Als mensen goed geïnformeerd zijn, begrijpen ze dat dit het beste 

is.”

Bron: Koeleman, 2018

Advies op vlak van interne communicatie



2. Gele verandering

• Leunt sterk aan bij ‘lobbyen’

• Interne communicatie legt klemtoon op het proces:
• Wie praat er met wie, wie wordt betrokken?

• Alle partijen horen en aan het woord laten komen.

• Boodschap: toelichten probleem, spelregels en kader (minder op inhoud).

• Beleidskeuzes duidelijker? à medewerkers vertalen naar eigen context

Bron: Koeleman, 2018

Advies op vlak van interne communicatie



3. Rode verandering

• Communicatie speelt in op hoe mensen beloond (kunnen) worden

• Uitwerking volgt vooral in gesprekken met manager/leidinggevende

• Collectief: sociale activiteiten inzetten

• Communicatie moet bijdragen aan sfeer en motivatie. (Leuk-factor!)

Bron: Koeleman, 2018

Advies op vlak van interne communicatie



4. Groene verandering

• Zenden argumenten en noodzaak veranderingen passen hier NIET!

• Communicate ondersteunt bij experimenteren met verandering:
• Praktisch: wanneer, waar, … kunnen medewerkers experimenteren?

• Motiveren: medewerkers motiveren om te experimenteren

• Belang van feedback en intervisie hierin

• Model omgedraaid: gedrag à attitude à kennis

Bron: Koeleman, 2018

Advies op vlak van interne communicatie



5. Witte verandering

• Communicatie IS de verandering: welke betekenis geven de 

medewerkers aan de werkelijkheid rond zich?

• Herdenken van referentiekaders: mensen andere ‘brillen’ aanreiken.

• Interactie en dialoog stimuleren à collectief herdenken

Bron: Koeleman, 2018

Advies op vlak van interne communicatie



Change: ADKAR-model

•



Aan de slag!



Meer weten?

https://www.starfishconsultancy.be/nl/nieuwsbrief

https://www.starfishconsultancy.be/nl/nieuwsbrief


Thank you!

Jeroen Naudts

0494 35 91 15

jeroen.naudts@starfishconsultancy.be

www.starfishconsultancy.be


