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Mediawijs netwerk om samen te leren
Voor de provincie Noord-Brabant is het belang-

lerend netwerk. Organisaties die zich aansluiten bĳ

de online uitwerking van het lerende netwerk. Zo

rĳk dat alle inwoners mee kunnen komen en

het MediaPakt spreken af de mediawĳsheid van

kregen ze advies hoe de virtuele verbinding het

digitaal aan de slag gaan. Cubiss heeft daarom

leerlingen (en leraren) te vergroten en elkaar daarin

beste gelegd kan worden en hulp bĳ het inrichten.

de opdracht gekregen de mediawĳsheid in het

te versterken door samen te werken en kennis te

Ook werden de beheerders getraind om

onderwĳs te vergroten. Een van de initiatieven

delen.

www.mediapakt.nl te onderhouden. Ilse: “Voor

hiervoor is MediaPakt, een lerend netwerk om

mĳ is MediaPakt geslaagd als het een levendige

mediawĳsheid in het onderwĳs structureel

Actief posten

community blĳkt, met voldoende deelnemers.”

onder de aandacht te brengen.

Een belangrĳk middel voor het netwerk is het

MediaPakt kan nog jaren vooruit: “Ambities zĳn er

kennisplatform www.mediapakt.nl. Kennisdelen en

voldoende.”

“Het is vooral een netwerk van, voor en door

samenwerken staan hier centraal. Daarnaast vindt

Elkaar inspireren, helpen en samenwerken rond

organisaties”, vertelt Ilse van der Voorden, advi-

men er nieuws, blogs, producten en evenementen

een specifiek thema, interesse of doel. Dat is het

seur Marketing en Communicatie bĳ Cubiss. Het

op het gebied van Mediawĳsheid. Zo’n site komt

doel van een special interest community. Of het nu

MediaPakt richt zich op onderwĳsinstellingen in

er niet vanzelf, volgens Ilse. “We koesteren onze

gaat om een thema als de toekomst van verkeer

Brabant, en bibliotheken zĳn hierin belangrĳke net-

actieve ambassadeursgroep. Die willen we warm

en vervoer of een doel als het verbinden van

werkpartners. Cubiss heeft binnen het MediaPakt

maken voor het blĳven produceren van content.”

mensen met dezelfde expertise of interesse, het

de rol van expert, aanjager en verbinder.

Zo zĳn er leerkrachten die actief posten en discus-

kan in Mett.

sies opstarten. Ook uitwisselen van praktĳkvoor-
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beelden biedt veel inspiratie: laat maar zien wat er

MediaPakt werd in oktober 2016 gelanceerd.

Mediawĳsheid? Uh…? Als je vĳf personen naar de

is en hoe het aangepakt wordt. MediaPakt heeft

www.mediapakt.nl

betekenis vraagt, krĳg je vĳf andere antwoorden,

daarmee voor veel deelnemers iets te bieden.

www.cubiss.nl

zo leert de ervaring. Op veel scholen is onduidelĳk

www.mett.nl

wat het precies is, en hoe ermee om te gaan. Dit is

Special interest

een van de redenen waarom gekozen is voor een

Cubiss vond in Mett een passende partner voor
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Efficiënt werken en overzicht houden
Employee engagement, een uitdagend onder-

nicatieafdeling kan de IC-manager efficiënter wer-

werp voor elke interne communicatiemanager.

ken en overzicht behouden. Alle mediakanalen zĳn

ORTEC for Communications

Het verhogen van de betrokkenheid van werk-

te besturen vanuit een overzichtelĳk dashboard.

ORTEC for Communications optimaliseert

nemers is essentieel voor het succes van een

interne communicatie, in het bĳzonder

organisatie. Maar, de manier waarop medewer-

Gepersonaliseerd nieuws

het bereiken van medewerkers met

kers content consumeren is sterk veranderd.

Nieuws wordt op drie manieren gepersonaliseerd:

relevant nieuws. We ontwikkelen high-

Content wordt nu vluchtiger en via andere

• Op basis van het profiel van de medewerker.

end multichannel platforms voor interne

kanalen geconsumeerd. De sleutel tot succes:

• Op basis van persoonlĳke instellingen van de

communicatie op maat gemaakt naar je

maak nieuws en informatie persoonlĳk. Én bied

medewerker.

organisatiedoelen en huisstĳl. Benieuwd

het aan op verschillende kanalen zoals: intranet

• Door leesgedrag te analyseren.

hoe wĳ jouw interne communicatie kun-

(web), app, mail en narrowcasting.

Op deze manier wordt nieuws relevant. Waardoor

nen optimaliseren? Of wil je weten hoe

medewerkers terugkeren in het nieuwsplatform om

jouw platform eruit kan zien? Kĳk voor

meer organisatienieuws te lezen.

meer informatie op www.orteccommuni-

Meer communicatiekanalen en personalisatie voor
elke medewerker zorgt voor oneindig veel werk

cations.nl

voor de communicatiemanager. Door dit te auto-

Succes meten met de juiste data

matiseren bereikt de communicatieafdeling meer

Om te meten of al je inspanningen invloed hebben

medewerkers, maar is het wel mogelĳk efficiënt te

op de employee engagement, moet je beschikking

werken.

hebben over de juiste statistieken. Aan de hand
slimme analyses kun je de strategie optimaliseren

Eén centraal en multichannel

en bĳsturen waar nodig.

communicatieplatform
Met één centraal platform voor de interne commu-
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