Gemotiveerde medewerkers door effectieve communicatie
Iedere organisatie vindt zijn medewerkers belangrijk. Medewerkers zijn voor alle organisaties cruciaal om succesvol te kunnen zijn. Communicatie met die medewerkers staat
dan ook altijd hoog op de agenda. Toch bereikt een groot deel van de interne boodschappen de medewerkers niet. Mails verdwijnen ongeopend in de prullenbak en
berichten staan ongelezen op het intranet.
Niet goed geïnformeerd personeel is voor veel organisaties een probleem.
Om dit probleem op te lossen gaan organisaties in de komende jaren hun manier van
communiceren met medewerkers veranderen om personeel te blijven boeien en daardoor te behouden. Medewerkermarketing is de oplossing voor het probleem.

Wat is er aan de hand?
Veel organisaties communiceren momenteel intern nog op een ouderwetse ‘zendergestuurde’ manier. Ze vertellen wat ze willen vertellen en hebben geen oog voor de behoefte van de medewerker. Het intranet van organisaties staat vol met informatie die
niemand leest. Voor de medewerker ontbreekt namelijk het antwoord op de vraag:
what’s in it for me?
Stafafdelingen, zoals personeelszaken, hebben vaak belangrijke en noodzakelijke informatie die ze willen delen met de organisatie. Deze professionals zijn vaak expert op hun
eigen werkgebied, maar hebben weinig kennis van effectief communiceren. Vaak zijn
deze boodschappen opgesteld vanuit een bepaald specialisme en daardoor moeilijk te
begrijpen voor werknemers die die kennis niet hebben. Bovendien is de verantwoordelijkheid voor communicatie bij sommige organisaties versnipperd over veel afdelingen.
Personeelszaken communiceert; de directie stuurt boodschappen; de communi
catieafdeling schrijft het intranet vol etcetera. Medewerkers zie intussen door de bomen
het bos niet meer.

Wat levert nieuwe communicatie op?
Interne communicatie moet beter. Wanneer organisaties moderne marketingtechnieken inzetten om hun personeel te bereiken leest het personeel interne berichten veel
beter. Daardoor bereikt belangrijke (en minder belangrijke) informatie meer mensen in
de organisatie. Het gevolg is een betere binding van de
medewerker met de organisatie en veel meer een ‘wij-cultuur’ doordat de medewerkers ervaren dat de organisatie rekening houdt met hun wensen en behoeften. Communicatie wordt zo een veel effectiever sturingsinstrument voor cultuur, houding en
gedrag.
De nieuwe manier van communiceren heet medewerkermarketing. Het is ontwikkeld
door Merkster, een strategisch marketingadviesbureau. In deze nieuwe manier van
communicatie worden medewerkers behandeld alsof het klanten zijn. Er wordt gedacht
vanuit de communicatiebehoefte van de medewerker. Dat leidt tot even praktische als
effectieve veranderingen. Een email, bijvoorbeeld, met als titel de jaarlijkse beoordelingsronde staat voor de deur: vul het formulier in; is maar 30% zo effectief als een onderwerpregel: Jouw prestaties mogen gezien worden; maak ze bekend.
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Hoe kunnen organisaties deze effectieve communicatie inzetten?
Merkster helpt organisaties om deze effectieve manier van communiceren te omarmen
en succesvol in te zetten. In interactieve, resultaatgerichte sessies leren medewerkers
de principes en technieken van medewerkermarketing. De sessies inspireren om de
technieken te gebruiken en helpen om ze succesvol in te zetten.

Pakketten op maat
Merkster heeft verschillende programma’s die variëren van een inspiratiesessie tot het
volledig uitvoeren van de verbeterslag voor interne communicatie.

Inspiratiesessie

Ontwikkeltraject

Merkster helpt

Medewerkergericht denken
Deze sessie kan een onderdeel
zijn van een heidag/teamdag
van een afdeling. Aan de hand
van marketingmodellen en
best practices en worst practices raken de medewerkers
geïnspireerd om medewerkermarketing te omarmen en
leren ze de beginselen.

De medewerker centraal
Dit initiatief helpt organisaties
om ‘medewerker minded’ te
worden in communicatie. In twee
dagdelen staan we stil bij de behoeftes van medewerkers, de
verschillende groepen die er zijn
en wat dat betekent voor de
communicatie en wat de belangrijkste communicatieboodschappen de organisatie heeft
voor deze groepen en hoe we die
effectief voor het voetlicht
brengen.

Actieve ondersteuning bij
verandering
Dit pakket is een uitbreiding op
het ontwikkeltraject. Het belangrijkste verschil is dat MerkMerk
ster een dagdeel per week
(meer, minder in overleg) blijft
om het verandertraject aan te
sturen en medewerkers on the
job te helpen met het veranderen van de communicatie
van zendergedreven naar
medewerker gedreven.

€ 1.299,Exclusief BTW

Daarnaast leert een korte
schrijftraining (een dagdeel) om
teksten te schrijven die gelezen
worden. Het laatste dagdeel
staat stil bij de implementatie en
de te bereiken
successen.

Prijs in overleg
Exclusief BTW

€ 2.999,Exclusief BTW

Neem contact op voor meer informatie
We praten graag met u verder over deze oplossing voor effectieve interne communicatie.
Neem contact op met:
Karel Zwaan,
Directeur-eigenaar Merkster
06 22 39 45 00
karelzwaan@merkster.nl
www. Merkster.nl
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