
 

 

Gouden tips voor optimale interne communicatie en/of  
het vergroten van betrokkenheid  
 
Terugkoppeling workshop interne communicatie – NUT conferentie 17 maart 2017 

 
Hieronder vind je de verzamelde tips en suggesties die jullie zelf besproken en aangedragen hebben 
tijdens de workshop over interne communicatie: 

 
1. Directe communicatie, liefst face to face (als face to face niet kan, beter bellen dan mailen) 
2. Lunch and learn: een keer per maand een gezamenlijke lunch of gezamenlijk koffiemoment 

met een kort inhoudelijk praatje of show and tell organiseren. Liefst niet te formeel en met 
ruimte om ook even over andere relevante dingen bij te praten 

3. Aanplakbord op een centrale plek; heel simpel, maar effectief 
4. Ingepland gestructureerd overleg; fysiek bij elkaar 
5. Buddy-systeem voor freelancers; elke freelancers heeft een vaste docent als buddy 
6. Jaarplanbijeenkomst waarbij je input vraag op beleidsdocumenten 
7. Informele bijeenkomsten organiseren; borrels en uitjes 
8. Skype-sessies vanuit verschillende locaties 
9. Specifieke whatsapp-groepen; uitsluitend voor mededelingen die voor de hele groep van 

belang kunnen zijn 
10. Intranet 
11. Nieuwsbrieven voor specifieke doelgroepen; aparte nieuwsbrief voor freelancers en vaste 

medewerkers 
12. Nieuwsbrief met ‘erwtje’; met een leuke mededeling, bijvoorbeeld met een aankondiging voor 

een borrel erin verstopt 
13. Verjaardagskalender 
14. Chatfunctie binnen outlook 
15. Freelancers een kleine aanstelling en scholingsaanbod geven 

 
Mogelijk interessant 
 
IBabs: 
Ibabs is een vergadertool waarmee je online vergaderstukken kunt aanbieden. Je hebt de mogelijkheid 
om persoonlijke of gedeelde aantekeningen erop te maken. Je kunt er ook gemakkelijk stukken mee 
doorsturen naar collega’s. 
http://www.ibabs.eu/ 
 
Slack:  
Slack is een innovatieve, slimme messaging app waarin je niet alleen 1-op-1 kunt chatten met 
collega’s, maar ook snel binnen projectgroepen, afdelingen of kantoren kunt communiceren. Het is 
met name handig voor communicatie met kleinere groepen tot ca. 20 personen.  
https://slack.com/ 
 
Belangrijkste interne communicatietrends voor het sociaal internet: 
https://www.embracesbs.com/blog/belangrijkste-interne-communicatie-trends-voor-het-sociaal-
intranet-in-2017-infographic/ 
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Te vermijden 
 

1. Te veel  en te vaak communiceren via e-mail 
2. Te veel verschillende (online) kanalen 

Wenselijk  
 

1. E-mail hygiëne (misschien een handige workshop voor de volgende keer ;-)) 
 
 
Hartelijke groet, 
Judith Arns & Annick Dankers 

 
 
 
 
 
 


