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“Versterk waar je goed in
bent, draag oplossingsrichtingen
aan die niet alleen goed zijn voor
morgen maar ook voor overmorgen.
HR & Communicatie, doe het
samen, presenteer positief en met
flair en denk bovenal aan je
doelgroep!”
Inge Beckers
HR & Communicatie

“Blijf kennis vergaren.
Of het nu gaat om formats voor
vacatureteksten of het optuigen van een
interne campagne: zorg dat je weet wat
werkt, wat effectief is. Tegelijkertijd hoef
je niet alle wijsheid in pacht te hebben.
Stel vragen, dan krijg je zicht op het
probleem, de beoogde uitkomst en vind je
vervolgens samen jullie weg naar Rome.”
René Ravestein
R&Z content makers
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VOOR JOUW
HR-COMMUNICATIEPLANNEN
Je hebt een goed idee, misschien zelfs wel een strak
plan, om met HR-communicatie jouw organisatie en
de medewerkers vooruit te helpen. Je employer
brand aanpakken, de candidate journey opkrikken,
een veranderplan introduceren in de organisatie,
gericht gebruik gaan maken van sociale media,
de standaard arbeidsovereenkomst opfrissen en
misschien wel op 1 A4-tje passen, of werkgeluk gaan
meten.
Hoe lukt het je om hier de tijd en middelen voor vrij
te maken? Hoe krijg je het voor elkaar om hier ook
van anderen (de directie, je manager, je
opdrachtgever) akkoord, en graag ook medewerking,
op te krijgen? Of je nu een junior of een senior bent
in het vak, een recente switch hebt gemaakt naar
deze expertise, of je al een aardig tijdje bezig bent en
een uitdagende (interne) klant tegenover je hebt.
Soms gaat het niet van een leien dakje.
Voor jou verzamelen we de kennis en know-how in
onze community, van kennispartners en ouwe rotten
in het vak. Wat heb je nodig, wat moet je weten,
welke routes kun je volgen? Wat zijn de snelle tips en
de waardevolle doordenkers?
Pak eruit wat voor jou, in jouw situatie en in jouw
context, de mooiste aanvulling is op wat je al in je
gereedschapskist hebt.
Marjolijn Vlug & Inge Beckers,
Redactie HR-Communicatie.nl
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HOE KRIJG JE GOEDKEURING
VOOR JOUW
HR-COMMUNICATIEPLAN?

Je weet even niet waar je moet beginnen. Of je komt al een eind, maar nog niet
helemaal waar je wezen wil.
Wat kun je doen om ondersteuning en goedkeuring te krijgen bij de directie.
Of je extern expert bent of juist bij je eigen interne MT, of je al jaren met deze
mensen werkt of juist als je nog niet precies weet hoe de hazen lopen?
De kennispartners van HR & Communicatie staken de koppen bij elkaar en
verzamelden hun top-7 inzichten.

DE 7 BESTE EXPERTTIPS
1.
KIJK GOED NAAR JE DOELGROEP,
CONTEXT EN SITUATIE
Wie zijn je doelgroep bij het krijgen van de GO, zijn dat de directieleden, het MT
of je eigen manager? Zorg dat je ze goed leert kennen: welke taal spreken ze?
Kijk naar de belangrijkste vraagstukken in de markt waarin de organisatie werkt,
en naar de belangrijkste prioriteiten waar je gesprekspartner(s) mee bezig is/zijn.
Sluit je concreet aan bij wat er speelt, dan heb je de aandacht directer en steviger
te pakken. Waar is je gesprekspartner het meest in geïnteresseerd? Betrokkenheid,
talent, innovatiekracht, de concurrentie voor blijven, strategie en bedrijfsvoering,
zekerheid, of gewoon keiharde euro’s? En in welke combinatie?
Zoek uit wat de beste timing is voor je verhaal, en in welk gezelschap je het beste
kunt presenteren. Houd ook rekening met de positie van HR & Communicatie in
de organisatie. Steek daarmee je plan en je verhaal daarover situationeel in.
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KOPPEL JE INITIATIEF
RECHTSTREEKS AAN HET
DOEL VAN DE ORGANISATIE
Hoe Merknemers MKB Brandstof hielp om de
grootste wensen te matchen aan de beste oplossing

MKB Brand stof wi lde graag met mod ern e
arbe i dsvoorwaard en aansl uit en op de
be d ri jf sd oel stelli ngen én d e wensen van d e
me de we rkers. H et moderniseren van d e
arbe i dsvoorwaard en was een onderde el va n
d e ge he le belonin gsstrategi e. Met mod e rn e
arbe i dsvoorwaard en wild en ze de c u ltu u r
e n organi sat ie verst erken en het empl oy e r
bran d van bin n enu it ond ersteu nen.

kom je tot e e n arbe i dsvoorwaard e n ad vi es
d at je d irec t ku n t koppel en aan d e
be hoe fte n van d e me d e we rkers. Zo i s e r
e e n ge de el d e in d d oe l voor zowel d e
we rkn e me rs al s de organ i sati e ."

O m hi e rtoe t e komen heeft MKB Bran dsto f
same n me t d e speciali st en van M erkn em e r s

Aan HR-profe ssi on al s e n l e de n van he t
m an age m e n t te am st e l t M e rkn em e rs vragen
ove r de ke rn waard en van de organ i satie ,
wat n odi g i s i n d e be d rijf svoe rin g en waar
bi j d e organ i satie he t zwaarte pun t l i gt in
d e kom e n de pe ri ode .

e e n 'D oe l en D raagvlak-trajec t ' d oorlope n .
T i jde n s dit traject bet rekt M erknem ers

Esther F l ipse : " Bi j M KB B ran dstof i s

stake hol d ers (een reële afspi egeling van d e
organ i sat ie) bij het projec t en maakt d eze

m aatsc happe l i jk veran twoord on de rn e m en
d e be l an grijkst e ke rn waard e . Al le me nse n

ac t i e f de elgen oot van d e t e nemen keuze s.

bi n n e n d e organ isati e zi jn m aat schappe l ijk
be t rokken . Er we rd al ve el ge d aan voor

D e ze aan pak hee ft als result aat dat je al
d raagvlak c reëert in al le lagen van de
organ i sat ie voordat de verandering

goe de d oe l e n . Ook voel de n m ed e we rke rs
d e be hoe ft e om op pe rsoon l ijke ti te l e en
m aatsc happe l i jke bi jdrage t e l e veren .

plaatsvi n d t .

D aarom he bben we on de r an de re

Esthe r F lipse: " We hou den een persoonl ijk
i n t e rvi e w met med ewerkers en vragen hen

voorge ste l d om toe te voegen aan het
arbe i dsvoorwaard e n pakke t dat
m e de we rke rs f isc aal vri e nd e l ijk e e n

e e n d oorsnee dag u it voerig te besc hri jve n.

pe rc e n t age van he t sal ari s kun n e n d on eren

O p d e vraag ‘welke arbeid svoorwaard en
we ns je ?’ kri jg je geijkte antwoorden. M aar
d oor ju i st op d eze wijze de mensen t e

aan e e n goe d d oe l van hun ke u ze . D it past
he e l goe d bi j d e ze organ i sati e ."

be vrage n komen hel e and ere knelpu n te n

B ij M KB Bran d st of he ef t de ze m an ie r van

n aar vore n, zoals bi jvoorbeeld de behoef te
aan on de rst eun ing bi j mantel zorg of
f l e x i bel e re werkt ijden vanwege de

d raagvl ak c re ë re n ge hol pe n bi j d e
u it e in de l i jke be sl u i tvorm in g.

ope ni n gst ijden van d e kind eropvang. D oor

He t D oe l e n Draagvl ak-t raje c t is ee n

d e me d e werkers i ndivid u eel t e vragen wat
he n be we egt en wat zij belangrijk vind e n
e n he n ook d ire ct mee te nemen in de

stan d aard on de rd e e l van d e Qu ic kS c an van
M e rkn e m e rs, boven d ie n st artpu nt van hu n
aan pak in he t m ode rni sere n van

red e n e n waarom M KB Brandst of de
arbe i dsvoorwaard en wil mod erniseren ,

arbe i dsvoorwaard e n .
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DE 7 BESTE EXPERTTIPS

2.
ZORG VOOR
CIJFERS EN
ONDERBOUWING
Je staat sterker als je je verhaal onderbouwt
met data, zoals benchmarks van andere
organisaties, steekhoudende
onderzoeksresultaten en beschikbare
interne informatie.
Hoe verbind je bijvoorbeeld je NPS (net
promotor score) met de eNPS (employee
net promotor score)? Hoe hangen die
cijfers samen met goed werkgeverschap?
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“Perfect is goed, maar goed
is beter. Blijf niet te lang hangen
in het maken van plannen en
strategieën en het meekrijgen van
iedereen. Probeer altijd een stap
vooruit te zetten. Welke actie kun je
vandaag al starten? Vind een team in
de organisatie dat nieuwsgierig is
naar jouw idee en zet een experiment
op. Dan verspreidt jouw idee zich
als een olievlek.”
Robin van der Meulen
2DAYSMOOD
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BEWUSTWORDING MANAGERS
ZORGT VOOR STIJGING WERKGELUK
Hoe 2DAYSMOOD werkgeluk bij een groot
wervingsbureau hielp verhogen van 66% naar 80%
De uitdaging

Omdat 2DAYSMOOD het mogelijk maakte
om het geluk van medewerkers realtime te

Acht managementtrainees van een groot

volgen, konden de managementtrainees hun

wervingsbureau in Nederland vonden het

strategie nog op tijd en effectief aanpassen.

hoog tijd om in hun organisatie meer
aandacht te brengen voor het geluk van

Hun nieuwe aanpak

medewerkers. Vanuit hun intrinsieke
motivatie en passie werd het hun missie om

Managers moesten zich eerst zélf bewust

werkgeluk op de strategische agenda van het

worden van hun geluk op het werk en een

bestuur te zetten.

voorbeeldrol innemen. Ze leerden de juiste
gesprekken binnen hun team op gang te

Continu meten

brengen. Wat maakte hun medewerkers
gelukkig en hoe konden zij dit als leiders

Ze waren vastberaden om onder andere de

faciliteren?

bevlogenheid van hun collega’s en teams
positief te beïnvloeden. Samen met

Het resultaat

2DAYSMOOD gingen ze op zoek naar de
gouden formule om werkgeluk te vergroten

In de daaropvolgende maanden, nadat de

met een experiment van interventies. Om

managers hadden geïnvesteerd in hun

erachter te komen welke interventie de

zelfbewustzijn over werkgeluk, toonden

meeste impact had, werd de progressie

2DAYSMOOD gegevens een onmiddellijke

van werknemersgeluk binnen de

toename van hun eigen werkgeluksniveau.

afzonderlijke teams continu gemeten met de
15 seconden survey van 2DAYSMOOD.

Deze positieve emoties bleken besmettelijk:

Een directeur was bereid zijn zes teams

een paar maanden later begon ook het

beschikbaar te stellen voor het experiment.

geluksgevoel van hun medewerkers te

Om de sleutel tot gelukkige werknemers te

stijgen. De totale score van werkgeluk van

vinden, bedachten de managementtrainees

het wervingsbureau steeg van 66% tot

een aantal interventies. Elk team ontving

wel 80%.

een specifieke interventie.
Op de strategische agenda
Wat bleek
Het wekelijkse stemmingsrapport van
Aanvankelijk bleef het gewenste resultaat,

2DAYSMOOD werd het startpunt voor

een toename van het werkgeluk, uit. De

oprechte gesprekken tijdens team-

trainees ontdekten dat er geen eenduidige

vergaderingen. Bovendien hadden de acht

aanpak is om medewerkers gelukkiger en

managementtrainees hun missie met succes

meer bevlogen te maken op het werk. Het

voltooid: werkgeluk staat nu op de

bleek juist een op maat gemaakte aanpak te

strategische agenda van het bestuur!

vereisen. Per team, of zelfs per individu.
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3.
WERK AAN EEN
GOEDE VERBINDING
Bouw actief aan je interne netwerk. Zoek al
vanaf het begin je collega’s van aanpalende
afdelingen op en zorg dat jouw initiatieven
aansluiten bij bijvoorbeeld recruitment,
corporate communicatie en interne
communicatie. Zo versterk je hun
boodschappen en kunnen zij jou op hun beurt
helpen.
Het beste begin is onderling: HR bij
Communicatie, Communicatie bij HR!
Zoek ook andere ambassadeurs voor je
initiatieven binnen de organisatie. Zij kunnen
anderen meekrijgen en op een frisse manier
tegen je vraagstuk aankijken. Verbind je met
wat er al is aan initiatieven en programma’s in
de organisatie, waardeer dat en voeg eraan toe.

4.
GEEF AL INFORMATIE
VOORDAT JE JE
VERHAAL DOET
Door te informeren, involveren en inspireren,
in die volgorde, kun je je ideeën al een stuk
inmasseren in de organisatie. Zo omzeil je de ‘not
invented by us’-bezwaren.
Zorg daarom dat je weet welke vragen je wilt
stellen en welke informatie je alvast kunt geven
aan interne stakeholders op een veilige manier,
waarbij je inzicht krijgt in hun suggesties en je
draagvlak opbouwt om extra stevig te staan.
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“Maak tijdig verbinding
met de mensen waar jouw
communicatiewerk betrekking op
gaat hebben: de medewerkers van
de afdelingen of de gehele
organisatie. Samen verbonden
bereik je aantoonbaar meer.”
Maurik Dippel
CircleLytics
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CIJFERS CANDIDATE EXPERIENCE
OVERTUIGEN HET MT

Een sollicitatie-ervaring heeft een enorme impact op het
werkgeversmerk. Bij het meten van de tevredenheid van
sollicitanten ontdekte Michael Boud meer toepassingen en
kansen dan hij vooraf had verwacht.
“Twee jaar geleden begonnen we vanuit Candidate Experience
Marketing met een nationale benchmark die de tevredenheid
meet van sollicitanten die niet voor een gesprek worden
uitgenodigd en dus worden afgewezen (in feite de
meerderheid).”
De insteek van deze benchmark was vooral dat we bedrijven er
bewuster van wilden maken dat je sollicitanten altijd de kans
moet geven om feedback te geven op hun sollicitatie-ervaring.
Zodat ze hun ei kwijt kunnen: sollicitanten ervaren het als een
stuk prettiger om hun sollicitatie niet te laten aflopen met het
passief ontvangen van slecht nieuws, maar deze op een actieve
manier te kunnen afronden met hun eigen feedback.
Hopen op een lage waardering
Michael Boud: “Ik kom twee keer per jaar langs bij de
organisaties die deelnemen aan de benchmarkmeting. Dan laat
ik ze een rapportage zien van de resultaten en cijfers over hoe
hun sollicitanten de kandidaatsreis (candidate journey) hebben
ervaren en ik vergelijk hun cijfers met die van de andere
deelnemers. Ik vraag de sollicitanten trouwens ook of ze de
organisatie zouden aanbevelen aan anderen.
Tot mijn verbazing worden deze rapportages heel veel gebruikt
om intern aandacht te krijgen voor dit onderwerp. De cijfers
doen het woord en geven aan dat er urgentie is voor
verbetering. De feiten spreken voor zich.”
Ook worden deze rapportages gebruikt om het belang van
samenwerken met andere afdelingen onder de aandacht te
brengen. Er is zelfs een recruitmentmanager geweest die aangaf
dat ze juist hoopte dat de waardering van de sollicitanten heel
laag zou zijn, zodat ze eindelijk in de organisatie kon laten zien
dat ze meer budget nodig heeft om goede nieuwe collega’s te
kunnen werven en meer tijd en aandacht te kunnen geven aan
sollicitanten.
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“Stuit je toch nog op
weerstand of bezwaren,
stel je directeur dan
de gouden vraag:
'Wat heb jij nodig om
van deze nee
een ja te maken?"
Marjolijn Vlug
HR & Communicatie

“Toon leiderschap. Wees
geen dienaar, maar geef advies
als een koning. Heb lef en ben
jezelf. Inspireer, werk samen,
ben helder en professioneel. De
kans dat je advies doorkomt is
vele malen groter als je zelf
leiderschap toont.”
Monique Hendriks
Bex*Communicatie
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DE 7 BESTE EXPERTTIPS
5.
BOUW EEN
BUSINESSCASE
Met een businesscase geef je de juiste informatie op de
manier die je gesprekspartner verstaat. Wat staat daarin?
Voorbeelden in de organisatie en van buiten, cijfers en
een analyse van knelpunten of issues. Daar bied je
natuurlijk oplossingen of oplossingsrichtingen voor,
liefst toekomstgericht en duurzaam effectief.
Leg in toegankelijke, zakelijke taal uit hoe jouw plan
concreet gekoppeld is aan het verbeteren van de
knelpunten in de organisatie, met nadruk op de
prioriteiten die je hebt gesignaleerd. Je kunt zowel harde
als softe aspecten koppelen aan kpi’s en issues. Zo geeft
je businesscase helder antwoord op de vraag: wat levert
het de organisatie op?

6.
PRESENTEER JE
VERHAAL STEVIG
Spreek de taal van je gesprekspartner, houd rekening
met de ‘cultuur’ van de groep. Maar durf ook een sterk
statement neer te zetten, zowel op de inhoud als in je
non-verbale presentatie. Bereid dit goed voor en laat je
niet aan de kant schuiven.
Ga echt staan voor wat je wil en durf te zeggen waar
het op staat, dat kan je veel respect opleveren.
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“Ik zei: ‘Mij hoef je niet
te geloven, maar de data
spreken voor zich.’
Toen werd het even stil in de kamer.
‘Oké, dan nemen we dat van je aan,’
was vervolgens de reactie.
We konden verder.”
Chantal van Kuyen
Employer Brander
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7.

BEGIN GEWOON

Je kunt er lang over nadenken, maar begin gewoon eens in het midden met het
uitvoeren van je ideeën. Ga experimenteren, vraag een paar koplopers in de organisatie
om met je mee te doen of pak een aantal ‘quick wins’ waarmee je kunt laten zien wat
jouw ideeën opleveren. Zo kun je mooi aantonen dat klein beginnen ook helpt en dat
niet alles meteen veel geld kost.
Succes volgt succes!
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HOE KRIJG JE EMPLOYER BRANDING
OP DE RADAR VAN DE DIRECTIE?
Hoe krijg je tijd en geld voor een employer
brandingplan als de directie hier nog niet naar
vraagt? Bij Menzis kregen ze het voor elkaar.
“Het is eind 2017,” vertelt Wendeliene

strategische plannen, content,

de Vries van Menzis. “Ik zit in mijn

campagnes) één geheel vormen. Dus

nieuwe rol als adviseur employer

dát is waar employer branding over

branding & arbeidsmarkt-

gaat. We besluiten dat dit het moment

communicatie. Een mooie titel, maar

is om hoog in te zetten en de directie

wat houdt het precies in? Het wordt

rechtstreeks te betrekken bij het

me snel duidelijk dat, als ik mijn vak

presenteren van Menzis als werkgever.

binnen Menzis goed op de kaart wil

Hoe interessant zou het zijn als onze

zetten, ik het professioneel en

bestuursvoorzitter wordt

strategisch moet aanpakken.”

geïnterviewd, niet door professionals
maar door kinderen?

De eerste stap is het ontwikkelen van
een EVP. Wat maakt Menzis echt

Geweldige resultaten

Menzis? En hoe is de werksfeer? Als de

De video ging richting de 300.000

EVP staat, wordt er intern nog wat

views op onze werkenbij-site, Youtube

sceptisch naar gekeken. Wat kun je er

en Facebook. Een forse stijging in

precies mee? Daarom gaan we over

nieuwe volgers en bezoekers. Veel

naar de volgende fase. We gaan

enthousiaste reacties van collega’s.

verhalen vertellen: hoe belangrijk

Maar het meest positieve is, dat de

samenwerking met partners is om de

hiring managers ons beter weten te

zorg te blijven vernieuwen en de beste

vinden en zelfs vragen of we voor hun

zorg te kunnen bieden.

vacatures een video kunnen maken.
Over onze benadering is geen

Puzzelstukjes vormen een geheel

discussie meer, omdat iedereen het

Langzaamaan ziet de organisatie dan

resultaat ervan heeft gezien.

alle puzzelstukjes (EVP, strategische
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Employer branding is van iedereen
We zijn ontzettend trots op waar we nu
staan. We hebben intern een onderwerp op
de kaart gezet waar nog geen vraag naar
was. Met veel creativiteit, een relatief klein
budget, veel enthousiasme, geloof en een
volhoudersmentaliteit. Het resultaat waar

Binnen het team recruitment is de

we het meest trots op zijn, is dat we vanuit

verbondenheid nog groter geworden en

alle hoeken binnen Menzis worden

zien we dat een sterker werkgeversmerk

benaderd om hun verhalen te delen. Het

echt bijdraagt aan de snellere en betere

onderwerp employer branding is niet langer

invulling van vacatures. Dit horen we ook

alleen eigendom van ons team, maar van

van nieuwe medewerkers.

iedereen binnen Menzis.

WIJ ONTWIKKELEN
SAMEN KENNIS:
Bij de brainstorm kregen we de input bij elkaar
van de kennispartners: Chantal van Kuyen –
Employer Brander, Monique Hendriks –
Bex*communicatie, Robin van der Meulen –
2DAYSMOOD, René Ravestein – R&Z, Esther
Flipse – Merknemers, Guido van de Brink –
Virtual Talent en Marjolijn Vlug en Inge Beckers –
HR & Communicatie.
Ook Candidate Experience Marketing, MediaMyne
en CircleLytics werkten dit jaar mee aan het thema
'Hoe vind je draagvlak voor je
HR-communicatieplannen en -ideeën?
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De beste manier om draagvlak krijgen is in iedere organisatie anders,
afhankelijk van cultuur, structuur én van persoonlijkheden.
Deze infographic helpt je op weg!

25M
12M

8M
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“Je hebt jouw doelgroep
in kaart. Je weet wat er in de
markt speelt. Je spreekt de taal van
de directie én je weet waar ze nu mee
bezig zijn. Bedenk hoe jouw voorstel
hen helpt en ontzorgt. Hoe het
bijdraagt aan het oplossen van de
prioriteiten en aan het behalen
van de strategische doelen.”
Maarten Dikmans
MediaMyne
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KENNIS &
INSPIRATIE
Wij bieden je inspiratie uit succesvolle praktijkvoorbeelden en SMART actiepunten om concreet mee

ACTIE
IN DE
TAXI!

aan de slag te gaan. Daarnaast vind je nog veel meer
handzame hulpmiddelen in onze online Toolbox, zoals
een businesscase-template, online dialoogtool en een
podcast bij het kennisthema:
hr-communicatie.nl/toolbox
Aan de slag met inspiratie, workshops en meedenkende
vakgenoten?
Sluit aan bij de events en ontmoet jouw vakgenoten en
de kennispartners in onze community.
Kijk op: hr-communicatie.nl - en word lid!

According to Wikipedia, an annual report is
a comprehensive report on a company's
activities throughout the preceding year.
Annual reports are intended to give
shareholders and other interested people
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shareholders and other interested people.
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