
De 9 geheimen van 
effectieve interne 

nieuwsvoorziening

Worstelt u ook met de vraag hoe u er voor zorgt dat medewerkers in uw organisatie nieuws lezen 
dat daadwerkelijk relevant is voor hen? Gemiddeld opent maar 32 % van de ontvangers een digitale 

nieuwsbrief . Dat is niet veel. Hoe kunt u ervoor zorgen dat nieuws van uw organisatie meer 
medewerkers bereikt? Na het lezen van dit artikel heeft u een antwoord op deze vraag.

Herkenbaar of niet? Je zit in de tram, metro of trein, je hebt rookpauze, een loos momentje tijdens de lunch of er is reclame 

tijdens je favoriete tv-programma. Dit zijn allemaal momenten waarop je even je telefoon grijpt. Is er nog wat gebeurd in de 

wereld? Ik check bijvoorbeeld Facebook, Instagram, NU.nl, mijn e-mail, Yammer, et cetera. 

Ik ben niet de enige die op deze manier op de hoogte blijft van wat zich in mijn omgeving afspeelt. De meeste uitwisseling 

van nieuws gebeurt anno 2015 via mobiel. En toch zijn er nog maar weinig organisaties die hun eigen nieuws op een manier 

verspreiden die rekening houdt met dit gedrag. 

Veelgebruikte tools voor het verspreiden van nieuws zijn nog altijd de digitale en de papieren 

nieuwsbrief waarbij de inhoud voor iedereen hetzelfde is. Deze manieren van nieuws 

verspreiden zijn echter niet het meest efficiënt. Gemiddeld wordt een nieuwsbrief maar 

door 32 % van de ontvangers geopend. Grote groepen worden dus helemaal niet bereikt. 

Voor hen heeft het lezen van de nieuwsbrief weinig tot geen toegevoegde waarde. Hoe 

creëert u deze toegevoegde waarde dan wel? En hoe zorgt u ervoor dat die andere 68 % van 

de ontvangers uw nieuws wel gaan lezen? Wij hebben de 9 top-tips op een rijtje gezet waar 

organisaties volgens ons rekening mee moeten houden als ze het bereik en de relevantie van 

hun nieuws willen vergroten.

32%
een nieuwsbrief door

van de ontvangers

GEOPEND

Voor het vergroten van je bereik en relevantie van nieuws

9 top tips

Gemiddeld wordt

Zorg dat medewerkers niet geconfronteerd 

worden met informatie die voor hen niet relevant 

is. Personaliseer daarom uw nieuwsvoorziening. 

Dat doet Facebook ook, een platform waar de 

meeste medewerkers van uw organisatie mee 

bekend zijn. Met andere woorden: maak relevant 

nieuws per doelgroep. Door deze aanpak 

voorkomt u enerzijds een mogelijke information 

overload, anderzijds bereikt u ermee dat 

gebruikers geboeid blijven. 

Wilt u dat uw medewerkers gebruikmaken 

van de tools die u aanbiedt? Houd het simpel! 

Gebruik daarom een tool die gemakkelijk is in het 

gebruik, voor zowel de schrijvers als de lezers, 

maar ook gemakkelijk is in het beheer. Kies voor 

een platform of een tool die op zoveel mogelijk 

besturingssystemen en apparaten te gebruiken 

is. Zorg er overigens ook voor dat al het nieuws 

vanuit de organisatie op één plek te vinden is. 

Ook dat is ‘keeping things simple’. 

Via digitale platformen is nieuws vaak veel 

sneller te verspreiden dan via traditionele media. 

Via Twitter ben je sneller op de hoogte van de 

actualiteiten dan via de krant of de televisie. 

Voor veel werknemers is dit thuis al een hele 

gewone manier van communiceren. Sluit hier als 

organisatie op aan. Maak het voor medewerkers 

mogelijk om zelf nieuws te plaatsen. Hoe meer 

en hoe makkelijker de mogelijkheid tot interactie, 

hoe meer medewerkers verbonden raken 

met het platform en de organisatie. Bied de 

mogelijkheid om makkelijk nieuws te vergaren 

uit de organisatie en ondersteun dit vanuit de 

organisatie en de techniek.

Smartphones, tablets en laptops. Soms met iOS, 

soms met Android of Windows. ‘Het nieuwe 

werken’ met ‘bring your own device’ is bijna 

niet meer weg te denken in de organisaties 

van nu. Hierdoor neemt de diversiteit in zowel 

besturingssystemen als verschillende devices 

toe. Dit biedt kansen voor de manier van 

nieuwsvoorziening. Organisaties kunnen namelijk 

op deze transitie inspelen door tools en apps 

aan te bieden die op al deze systemen en devices 

werken. Op deze manier kunnen medewerkers 

altijd en overal, tijdens die loze momentjes, even 

checken wat er gaande is binnen de organisatie. 

Nieuws is anno 2015 geen kwestie van zenden, 

maar van delen. In het dagelijks leven worden 

nieuwsitems via media als Twitter en Facebook 

met hoge frequentie gedeeld. Inmiddels is 

digitaal nieuws delen geen trend meer te 

noemen, maar gewoon de gevestigde orde. 

Werknemers zijn hier thuis al zo aan gewend 

geraakt dat ze het in hun organisaties ook 

verwachten. Zorg er dus voor dat nieuws vanuit 

de organisatie ook te delen is, bijvoorbeeld via 

Yammer of het intranet. 

Veel bedrijven vinden transparantie binnen 

de organisatie belangrijk. Echter, hoe bereik 

je transparantie op een makkelijker manier? 

Wilt u dat de gehele organisatie gemakkelijk 

alle informatie kan inzien, maar wilt u niet dat 

uw medewerkers bedolven raken onder heel 

veel nieuwsitems? In dat geval is het handig 

om nieuwsberichten wel te ontsluiten, maar 

niet aan iedereen tegelijk te versturen. U kunt 

er dan voor kiezen om een plek in te richten 

waar de items makkelijk te vinden zijn en waar 

ze ingedeeld zijn in categorieën of kanalen. Zo 

kunnen medewerkers er bij wanneer ze willen of 

ze abonneren zich gewoon op een kanaal als ze 

wel actief op de hoogte gehouden willen worden. 

Mooi design is belangrijk. Hierbij geldt 

wederom ‘keep it simple’. Hoe mooier, fijner en 

gebruiksvriendelijker het design van de tool, 

hoe beter voor het langdurig gebruik. Zorg ook 

dat het ontwerp kan worden afgestemd op de 

huisstijl van de organisatie. 

Door ‘state of the art’-middelen in te zetten, 

draagt u bij aan de reputatie van uw organisatie, 

in ieder geval bij jong talent of early adopters. 

Nieuwe technieken sluiten aan op de 

belevingswereld van deze doelgroepen. En 

aansluiten bij de belevingswereld is een van dé 

manieren om doelgroepen langer gebonden en 

geboeid te houden. 

Een voorbeeld van een tool die volgens ons aan deze 

voorwaarden voldoet, is Attini Comms. Dit is een 

nieuws-app op het gebied van interne (corporate) 

nieuwsvoorziening. Attini is interactief, state of the art, 

sociaal, eenvoudig, prettig leesbaar, doelgroepspecifiek, 

persoonlijk, beschikbaar op verschillende devices en 

platformen, en biedt de mogelijkheid tot het creëren 

van rapportages. 

Maak het persoonlijk

Keep things simple

Verzamel op eenvoudige wijze 
input vanuit de organisatie

Toegankelijkheid

Houd het sociaal

Biedt transparantie

Simple is beautiful

Ga met je tijd mee

Attini Comms
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Door te achterhalen wie welk nieuws leest, wat 

wel en niet gelezen wordt, wanneer medewerkers 

nieuws lezen en via welk devices ze dat doen, 

kunt u beter inspelen op de behoeften van 

medewerkers. Maak daarvoor gebruik van 

analytics en rapportages. Op basis van de data 

kunt u bijvoorbeeld zien welke onderwerpen 

‘trending’ zijn in uw organisatie en welke 

onderwerpen nauwelijks gelezen worden. Of wie 

wel bereikt wordt binnen de organisatie en wie 

niet. Uw HR-afdeling wil vast graag weten wat uw 

medewerkers bezig houdt.  

Dit is heel wat om rekening mee te houden, maar 

wij zijn van mening dat als u deze negen punten 

meeneemt bij het inrichten van nieuwsvoorziening 

in uw organisatie, u uitkomt bij de meest 

gebruiksvriendelijke, sociale en simpele tool die ook 

nog eens op de lange termijn gebruikt blijft worden. 

Meten is weten 

Bekijk dan de verschillende video’s op Attini.com die laten zien hoe Attini Comms werkt en eruit ziet. 

Meld u dan aan voor een webinar of gratis trial. 

Is uw interesse gewekt? 

wilt u meer weten? 


