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Hoe het begon… 
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“Most people do not !
listen with the intent!

to understand.!
!

They listen with the !
intent to reply.”!

!
- Steven R. Covey - !
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Luisteren …  !
!
Begrijpen wat jouw 
communicatiespelers 
vinden en voelen!!
!



Eens een keertje niet het ‘woord voeren’ 
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Om zo aantoonbaar waarde aan de business 
toe te voegen 
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Organisatie van de communicatie 
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Alignment bij Achmea 
 
inzicht als product van communicatie 





Social media creëren een speelveld waarop 
iedereen kan spelen. 2 vragen… 



Hoe breng je dat speelveld in kaart? 



En hoe creëer je alignment op dat 
speelveld? 
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alignment = bouwen aan 
duurzame relaties = wederzijds 
lonend (‘what’s in it for me?’) = 
wederzijds begrip = inzicht     

What’s in it for me? 



Kwadranten van meten & rapporteren 

Actueel!

Trend!

Kwantitatief!

Kwalitatief!
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Opdracht 
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Meetbaar maken van relaties 

•  Algemeen publiek 

•  RepTrak (reputatieonderzoek) 

•  Trustbarometer 

•  Imago 

•  Overheid 

•  Politiek 

•  NGO’s 

•  Pers 

•  Stakeholder research 



Reputatie 
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Meetbaar maken van relaties (2) 

•  Medewerkers Achmea 

•  MBO 

•  Alignment Monitor 

•  Medewerkerpanel 

•  Arbeidsmarkt 

•  Arbeidsmarkt Monitor 



Strategic Alignment Monitor 
 
De Alignment Monitor meet in hoeverre 
medewerkers de strategie van Achmea 
ondersteunen en welke ‘drivers’ daar het 
meeste invloed op hebben 
 
Dit gebeurt aan de hand van een 
communicatieonderzoek dat 4 x per jaar 
bij een representatieve steekproef wordt 
uitgevoerd – 1 x uitgebreid, 2 x verkort, 
1x als onderdeel van het MBO 
 
Daarnaast worden focus groups 
georganiseerd die verdieping aanbrengen 
op de resultaten van het onderzoek 

Rep Trak Strategic alignment monitor 
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Meetbaar maken van relaties (2) 

•  Analisten 

•  Beleggers 

•  Toezichthouders 

•  Stakeholder research 
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Reputatie dashboard Achmea Q4 2013 

Maatschappelijk  
perspectief 

Financieel 
perspectief 

Werkgevers 
perspectief 

vertrouwen 

coöperatief 

Alg. 
publiek 
 

 

Overheid 
 

Politiek 
 

Medewerkers Beleggers 
 

Analisten 
 

*

Pers 
 

reputatie 

50,8 

36,9 

49,4 

48,4 

identificatie 68,0 

Bronnen: RepTrak Q4 2013, Trust Barometer Q4 2013, Alignment Monitor Q2 2013, medewerkerpanel, Market Response: onderzoek naar vertrouwen in financiële dienstverleners 2013, MBO 2013, 
Motivaction Deskresearch Alignment onderzoek Achmea: journalisten, Achmea Stakeholders onderzoek Q4 2013(Motivaction) 
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Participatie van medewerkers 
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Dus…!
!
•  Natuurlijk accountability!
•  Natuurlijk effectiever communiceren!

•  Maar vooral: je spelers echt begrijpen! !



4 tips 
 
1. Combineer trend met actualiteit 
2. Sluit aan bij de belevingswereld van je 
    opdrachtgever 
3. Hou het simpel 
4. Wees niet bescheiden 


