WERKEN AAN ENGAGEMENT EN ALIGNMENT OP AFSTAND
De wereldwijde uitbraak van
het coronavirus heeft impact op
ons allemaal. Het ‘normale leven’
staat stil en mensen zijn op grote
schaal thuis aan het werk. Het
(enigszins) op peil houden van de
continuïteit van de business is de
grote uitdaging waar veel
organisaties voor staan. Ook
uitdagingen als op afstand
samenwerken en medewerkers
geïnformeerd en betrokken
houden zijn aan de orde van
de dag.
Na de eerste weken waarin crisis
communicatie de boventoon
voerde, en gezien de verlenging
van de maatregelen, is het van
belang nu structuur en ritme aan
te brengen in communicatie.
Communicatie en HR kunnen
helpen. Op deze praatplaat geven
we handvatten voor het werken
aan engagement en alignment in
crisistijden.

5 X 5 STAPPEN

om te werken aan engagement en alignment
1
ZICHTBAARHEID
VAN DE TOP

2

3
LEIDERS IN
HUN KRACHT

De top communiceert
op heldere wijze
en is zichtbaar en
benaderbaar. In
crisistijden laten we ons
graag leiden. Of dat
nu door de ministerpresident is of door de
RvB van de organisatie
waar we werken.

Leidinggevenden
weten wat ze moeten
communiceren, zijn
een luisterend oor en
worden geholpen de
samenwerking binnen
teams digitaal te
stimuleren.

Klik om de 5
stappen te lezen

Klik om de 5
stappen te lezen

5

4
RITME EN
REGELMAAT

Communicatie
verloopt via een
vast ritme, met
vastgestelde
middelen, met een
heldere doelstelling
en boodschap per
middel.

Klik om de 5
stappen te lezen

DIALOOG
STIMULEREN

Medewerkers weten
elkaar te vinden om
samen te werken
maar ook om
ervaringen uit te
wisselen. Dit wordt
vanuit communicatie
gestimuleerd.

Klik om de 5
stappen te lezen

*Open deze PDF in Acrobat Reader als de pop-ups met de 5 stappen niet openen

TROTS
STIMULEREN

Medewerkers zien
wat er allemaal
vanuit de organisatie
gebeurt om de crisis
het hoofd te bieden,
om iets voor de
samenleving te doen
en zien ook elkaars
inzet op dat gebied.
Dat maakt trots.
Klik om de 5
stappen te lezen

5 uitgangspunten voor interne
communicatie ten tijde van crisis
Duidelijkheid – geef een overzicht
van de stappen die de organisatie
neemt en neem medewerkers
mee in het proces achter bepaalde
beslissingen. De tone of voice
is realistisch en optimistisch en
communicatie blijft eenvoudig.
Consistentie en ritme – zorg voor
consistentie en herkenbaarheid
in boodschappen, timing en in
middelen, vanuit leiders én vanuit het
communicatieteam.
Feitelijkheid – laat zien dat
beslissingen zoveel mogelijk
gebaseerd zijn op feiten en experts
(raadpleeg officiële bronnen), ook
al hebben we soms nog niet alle
antwoorden.
Verbinding – benadruk
gemeenschappelijke doelen, betrek
medewerkers op een transparante
manier en erken en waardeer de
inzet van medewerkers.
Empathie – laat zien dat zorgen en
onzekerheden van medewerkers
worden begrepen en serieus worden
genomen.
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