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Whitepaper 
Internal Branding

Deel I 

Wat heeft betrokkenheid met 
werkstress te maken?
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Inleiding
Leuk dat je deze whitepaper hebt gedownload! In deze whitepaper vertel ik je 
meer over Internal Branding en hoe je dit kunt inzetten om meer betrokkenheid
te creëren. Dit kan namelijk zorgen voor minder relatieve werkstress bij jezelf 
en binnen het team. 

Relatieve werkstress structureel ervaren kan je als werknemer beheersen en 
verlammen. Prestaties nemen af en hierdoor neemt de relatieve werkstress
juist toe; een vicieuze cirkel als gevolg. En dat vinden wij zonde. 

Voor deze whitepaper heb ik zowel gebruik gemaakt van literatuur als per-
soonlijke en praktijkervaring. Ik vind het een fantastisch onderwerp en ik kan 
er waarschijnlijk een boekwerk van maken. Ik heb er daarom voor gekozen om 
deze whitepaper beknopt te houden. Hier en daar kan ik daarom kort door de 
bocht zijn. Ik sta altijd open voor een gesprek om dat toe te lichten of om een 
andere vraag te beantwoorden.

Veel leesplezier! 

Priscilla van Vaneveld

priscilla@identiteitsbedrijf.nl
085 060 3442
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Wat is Internal Branding?
Vrij vertaald is het je merk van binnenuit 
beleven. Dat betekent identiteit van het 
bedrijf in alles wat je doet terug laten komen; 
in de inrichting van het kantoor tot aan het 
logo in een presentatie. Internal Branding 
zorgt voor het aantrekken van de mensen 
die bij je bedrijf of organisatie passen. 
Alleen samen met de juiste mensen kun 
je ook waarmaken wat je belooft naar de 
buitenwereld.

Waar draagt het aan bij?
De afdeling communicatie & HR spelen 
hierin een hoofdrol. Internal Branding 
geeft richting aan je organisatie, je hebt 
een heldere visie, missie en strategie. Deze 
duidelijkheid geeft kaders mee voor de andere 
leidinggevenden om mee aan de slag te gaan 
met hun afdeling en teams. Hierin is het 
goede gesprek met elkaar kunnen houden 
essentieel. Op organisatieniveau is het 
belangrijk om regelmatig te communiceren 
met je medewerkers, dit zorgt voor verbinding 
tussen organisatie en medewerkers. Je kunt 
dat doen door bijvoorbeeld het vieren van 
behaalde mijlpalen of successen, dit helpt 
je het saamhorigheidsgevoel te voeden en 
verhoogt de mate van betrokkenheid. 

Gevolgen van goede Internal 
Branding
Het merk van binnenuit beleven zorgt voor 
een natuurlijke marketingstrategie. De 
motivatie van de medeweker sluit naadloos 
aan bij de bedrijfsdoelstelling. Als medewerker 
vertel je daarbij trots op een verjaardag 
waar je werkt en wat je doet. Zo werk je ook 
aan een sterke merkreputatie bij potentiële 
medewerkers en klanten. 

Medewerkers die zelf kunnen en durven 
groeien, helpen ook je bedrijf met groeien. 
Medewerkers en teams worden daardoor 
productiever, effi ciënter en effectiever. 
Bijkomend voordeel is dat de relatieve 
werkdruk afneemt. Je kunt immers op 
een veilige manier het goede gesprek met 
elkaar voeren. Dit voorkomt (tijd)verspilling, 
dubbelwerk of weeffouten. Zo is het 
realistisch dat goede internal branding je 
bedrijfsresultaat (winst) verdubbelt.

Gedeelde identiteit
Je trekt werknemers aan die bij jouw identiteit passen; 
dat noemen wij gedeelde identiteit. Een identiteit die 
gestoeld is op de oorspronkelijke identiteit van de 
ondernemer(-s), aandeelhouders of bij overheid de 
inwoners. Voor grotere organisaties met meerdere 
managementlagen is de identiteit van de leidinggevenden 
uiterst bepalend voor een juiste vertaalslag van het 
‘merk’ binnen de teams. Samen draag je bij aan een hoger 
doel. Als medewerker kies je bewust voor je plek en voeg 
je waarde toe, hier krijg je voldoening van. Je doet ertoe 
en zo groeit de medewerker, het team en de organisatie. 

Introductie Internal Branding
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Wat heeft betrokkenheid met 
werkdruk te maken? 
Op die vraag geef ik op de volgende pagina een antwoord. Maar voordat ik 
daar antwoord op ga geven is het belangrijk om te weten wat ik versta onder 
deze twee termen.

Betrokkenheid:
Medewerkers en 

organisatie kiezen 
bewust voor elkaar op 

basis van de 
gedeelde identiteit; 

gedeelde waarden en 
doelen

Werkdruk: 
Werkdruk is de 

hoeveelheid werk en 
verantwoordelijkheid 
dat een medewerker 

draagt in een bepaald 
tijdsbestek. Hierin maken 
we onderscheid tussen de 
absolute werkdruk en de 

relatieve werkdruk. 

Relatief betekent het 
gevoel van werkdruk 

ervaren.

Absoluut betekent 
het aantal taken 

dat afgezet is tegen 
de capaciteit die 

daarvoor nodig is.

Voor deze whitepaper ga ik aan de slag met de relatieve 
werkdruk. Voor de absolute werkdruk kun je goed in gesprek 
gaan met je werknemer en aantonen dat er te veel 
gevraagd wordt. Voor relatieve werkdruk ligt dat een stuk 
ingewikkelder.
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Relatieve werkdruk, er lijkt geen eind 
aan te komen, wat je zelf ook 
voorneemt of hoeveel collega’s er ook 
bijkomen.

Je kunt relatieve werkdruk op verschillende 
manieren verkennen en mogelijk ook zelf of 
samen oplossen. Om je te helpen met hierin 
inzicht krijgen, maken we gebruik van het 
model van Gallup: Gallup Engagement 
Hierarchy. Op basis van 12 stellingen krijg je 
inzicht in de betrokkenheid van medewerkers 
op vier niveaus. Hier gaan we verder op in op 
pagina 4 t/m 7. 

Groeien

Teamwork

Management ondersteuning

Basisbehoeftes 1

2

3

4

Q2  Ik heb de materialen en apparatuur om mijn werk 
 goed te doen 
Q1 Ik weet wat er van mij verwacht wordt 

Q6 Mijn persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd  
 door iemand op werk
Q5 Een manager of iemand op werk is betrokken bij mij  
 als persoon
Q4  Ik kreeg de laatste 7 dagen erkenning of lof voor  
 mijn werk
Q3 Ik doe elke dag wat ik het beste kan

Q10 Ik heb een beste vriend op werk
Q9 Mijn collega’s zijn toegewijd om goede kwaliteit te  
 leveren
Q8  De missie & visie van de organistatie zijn voor mij  
 helder
Q7 Op werk lijkt mijn mening te tellen

Q12 Ik heb het afgelopen jaar kansen gehad om te leren  
 en groeien
Q11 In de afgelopen zes maanden heeft iemand met mij  
 gesproken over mijn vooruitgang

Gallup Engagement Hierarchy 
De Gallup Engagement Hierarchy is een tool om inzicht 
te krijgen in de betrokkenheid van medewerkers 
op vier niveau’s. De Engagement Hierarchy gaat 
ervan uit dat de mens een groep vormt op basis van 
gemeenschappelijke waarden en doelen. Voordat deze 
persoon zich hierbij aansluit wordt er afgevraagd 
wat het oplevert en wat hij zou kunnen toevoegen en 
bijdragen. 

Ten slotte is de vraag hoe hij met de groep als geheel 
kan groeien. 

De tool werkt als volgt: Elke stelling wordt met ja of 
nee beantwoord, aan de hand van de antwoorden kan 
er worden bepaald in welke fase nog ontwikkelpunten 
zitten. 
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Dit model is bedoeld om de betrokkenheid van medewerkers 
in beeld te brengen. De stellingen zijn daarom ook voor 
medewerkers geschreven. Deze whitepaper is geschreven 
voor leidinggevenden, wat je met deze inzichten kunt doen. 



Per laag zijn er verschillende factoren die 
ervoor kunnen zorgen dat er hoge werkdruk ervaren wordt. 
Per laag gaan wij in op een stelling. Deze stelling hebben 
wij omgezet naar een stelling vanuit het oogpunt van de 
leidinggevende. Ze komen dus niet precies overeen met 
bovengenoemde stellingen. 

Dit lijkt vanzelfsprekend. Maar hoe 
eenduidig zijn in jouw organisatie de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
verdeeld? Kan iedereen in jouw organisatie goed 
beschrijven wat ervan hem of haar verwacht wordt 
of weten medewerkers dat goed van de rest van 
het team? Wanneer medewerkers niet goed weten 
wat ze moeten doen, dan gaan ze naar antwoorden 
en werk zoeken. Onduidelijkheid draagt bij aan 
de relatieve werkdruk. Je weet immers niet of je 
het goed (genoeg) doet. Of je het juiste resultaat 
oplevert. Onzekerheid geeft stress en draagt zo 
bij aan de relatieve werkdruk. Als leidinggevende 
of ondernemer ben je de kapitein, jij bepaalt de 
duidelijkheid. 

Medewerkers die het gevoel hebben niet gezien te 
worden of niet erkend te worden in hun kwaliteiten 
en hun bijdrage aan het totaal, gaan zelf opzoek 
naar erkenning. Ze willen gezien worden, wat 
regelmatig zorgt voor meer werk doen dan 
gevraagd wordt. Medewerkers gaan hierdoor 
boven hun kunne blijven presteren. Dit zorgt 
voor langdurige stress en draagt ook bij aan de 
relatieve werkdruk.

Een steeds belangrijker element voor organisaties 
en bedrijven is het hebben van een hoger doel en 
deze ook uitdragen. Door goed te weten wat jouw 
gewenste hogere doel of marktimpact is als bedrijf 
of organisatie, trek je de medewerkers aan die dat 
delen. Wanneer dit niet helder is, dan heb je een 
grotere kans dat medewerkers niet precies weten 
waarom ze iets doen en hoe zij kunnen bijdragen.  
Deze impact dient vervolgens ook zichtbaar en te 
kwalifi ceren zijn om de bevlogenheid verder aan 
te wakkeren.

Een gezamenlijke toewijding om de 
organisatiedoelen te behalen zorgt voor de groei 
van je organisatie of bedrijf en voor de groei van 
je medewerkers. Heeft je team de fi jnste werkplek 
om fouten te mogen maken en hiervan te leren? 
Kun je hier als team samen zonder oordeel naar 
kijken en elkaar helpen met groeien? Durf je 
je kwetsbaar op te stellen, feedback te geven, 
kritisch te zijn? Wanneer er onvoldoende veiligheid 
is om te kunnen groeien, dan vraag je indirect om 
perfectionisme. Het is nooit goed genoeg voor een 
perfectionist, dit geeft stress en draagt bij aan de 
relatieve werkdruk. 

1 Ieder teamlid weet wat er van 
hem wordt verwacht 2 Ieder teamlid doet ertoe

3 Ieder teamlid weet waar de 
organisatie voor staat

4Mijn werknemers hebben kansen 
om te groeien en ontwikkelen
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Weet het team niet wat er 
verwacht wordt?

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk 
voor duidelijkheid. Soms ben je er niet bewust 

van dat iets onduidelijk is, daarom is het 
belangrijk om te werken aan een cultuur 

waarbij feedback geven een gewoonte is. Dit 
doe je eenvoudig door na bijeenkomsten of in 
1:1 gespreken aan het einde te vragen wat de 
ervaring is en of het duidelijk is. Op basis van 

de geleverde resultaten kun je zien of datgeen 
is opgeleverd wat je voor ogen had. Is dat niet 
het geval, maak het bespreekbaar. Dit geeft 

jullie allen de kans om te kunnen groeien.

Voelt een teamlid of het 
team zich onvoldoende 

gezien? 
Vooropgesteld heb je hier als leidinggevende 

een belangrijke rol in. Zorg ervoor dat iedereen 
de kans heeft om met jou te praten en zijn 

of haar ideeën of zorgen te uiten. Geef ieder 
teamlid de kans om feedback te geven tijdens 

teamsessies of in andere samenwerkingen. Het 
is belangrijk dat jij hierin het voortouw neemt, 

jij bent de kapitein. 

De basis in interactie is geven en ontvangen, 
daarom mag je ook een reactie verwachten van 
je medewerkers. Gebeurt dit niet? Benoem wat 
je voelt, wat je observeert en toets of dat klopt. 

Vraag vervolgens wat diegene een volgende 
keer nodig heeft. Het kan namelijk zijn dat 

bijvoorbeeld een introvert persoon zich veiliger 
voelt tijdens een 1:1. Geef hiervoor dan ook de 

mogelijkheid. 

1 2

Wat kun je doen als leidinggevende?
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Wij geven tips per niveau van de Gallup Engagement Hierarchy van situaties die wij veel 
zien in de praktijk. Dit is beknopt beschreven. Wil je van gedachte wisselen of heb je een 
andere casus? Neem dan contact met ons op. 



Weet het team niet waar 
de organisatie voor staat?

De vraag is waar dit door komt. Zijn de visie en 
de kernwaarden wel ergens vastgelegd, maar 
weet niemand wat ze precies zijn? Dan heb je 
iets te doen in de communicatiestrategie. Zijn 

de visie en missie niet vastgelegd, maar ergens 
voel of zie je wel waar je het voor doet? Dan 
is er werk te doen in het vastleggen van de 

visie en missie en is het belangrijk vervolgens 
hierover te communiceren. 

Als leidinggevende is het belangrijk dat je hier 
een keuze maakt qua capaciteit en middelen. 

Dat kan betekenen dat iets anders op de lange 
baan wordt geschoven. 

Ervaart het team 
onvoldoende kansen om 

te ontwikkelen?
Deze fase maakt de fi jnste werkplek compleet. 

Het betekent dat je op de andere lagen een 
stevig fundament hebt gecreëerd, hierdoor 
ervaart het team veiligheid om zichzelf te 

ontplooien. Het betekent geen eindstation, 
je bent altijd onderhevig aan ontwikkeling. 

Daarom blijft het belangrijk hiermee bewust 
om te gaan en in gesprek met elkaar te blijven. 

Het is belangrijk om te weten wat jij als 
leidinggevende onder groei verstaat en welke 
mogelijkheden je biedt. Deze mogelijkheden 
zijn niet alleen belangrijk om intern helder te 
communiceren, juist ook extern. Zo maak je 
het onderdeel van je medewerkersreis, wat 
weer kan zorgen voor het aantrekken van 

medewerkers die bij het bedrijf of organisatie 
passen. Hoe een medewerkersreis eruit 
kan zien, daar komt mogelijk een andere 

whitepaper voor. 

3 4
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Voorbeeld in de praktijk
En nu? Zal je misschien denken... Hierbij een voorbeeld! 

Bij een MKB-bedrijf werd bij een aanbesteding helder dat de be-
drijfsstructuur helder was in het hoofd van de ondernemer, alleen 
werd het anders door het team beleefd. Begin 2018 zijn we gestart 
met onze eerste fase: SamenVerkennen. We hebben een 0-meting 
gedaan, hieruit kwam een blauwdruk met ontwikkeldoelen. Het 
versterken van de werkelijke identiteit, daarbij behorende cultuur 
en professionaliseringsslag van het HR-beleid, werpt z’n vruchten 
af. De visie, de missie zie je steeds meer verankerd worden in de 
bedrijfsvoering. Medewerkers aantrekken die beter passen bij de 
onderneming. Het MT maakt steeds stevigere keuzes wie wel bij de 
identiteit past en wie niet. Dit is onderdeel van de 
SamenVerbinden fase.

We zijn inmiddels in de fase SamenVerankeren. We zetten samen 
de puntjes op de i. De mindset van het grootste deel van het team 
staat op de gedeelde identiteit van de onderneming. Het gesprek 
over bewust verbinden aan de onderneming en inzicht in hoe zij 
van toegevoegde waarde kunnen zijn, komt steeds prominenter 
naar boven. 

Het mooiste om te zien is dat ontwikkelen de tweede natuur is. Zo-
dra kansen gezien worden waar potentie onbenut wordt, dan wordt 
er gekeken hoe ze dat zelf kunnen doen en waar ze hulp bij nodig 
hebben. 

De basisbehoeftes zijn sterker verankerd. Het team voelt zich meer 
gezien door het MT. Persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. 
De stip op de horizon is meer geintegreerd in de bedrijfsonderde-
len. Zo groeien ze samen naar de fi jnste werkplek. 

SamenVerkennen

SamenVerbinden

SamenVerankeren

8



SamenVerankeren

    

SamenVerkennen
3 maanden

We houden een brainstorm 
met het team, gevolgd door 1:1 

gesprekken met de ondernemer 
en minimaal twee werknemers. 

Dit geeft ons een goed beeld 
van de organisatie. Vanuit de 

brainstorm en gesprekken maken 
wij een defi nitieve blauwdruk en 
actieplan, met concrete plannen. 

Nadat de doelen zijn bepaald 
gaan we gewoon doen! Samen 
houden we koers en komen we 

verschillende keren langs, om te 
kijken hoe het op de werkvloer 

gaat. Ook is er een onverwachts 
moment. Omdat elke organisatie 

andere doelen en behoeftes 
heeft zijn de volgende fases voor 

iedereen anders.

SamenVerbinden
3 kwartalen

We zijn al even onderweg en in 
de laatste fase houden we elk 

kwartaal een koersgesprek. We 
zorgen ervoor dat jullie koers 
blijven houden en de doelen 

behaald worden. Samen kijken 
we waar jullie behoeftes liggen 

en zorgen we voor het gewenste 
resultaat.

SamenVerankeren
3 jaar

Onze werkwijze
Wij helpen teams eenvoudig te optimaliseren door gewoon mee te doen. In ons 3-stap-
penmodel sturen wij zowel in als buiten het team aan op de gewenste resultaten. Een 
gemiddelde organisatieontwikkeling duurt 5-7 jaar. In de eerste vier jaar treden we 
graag op als partner. Onze aanpak ziet er als volgt uit.
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Wij zijn het IdentiteitsBedrijf
Het IdentiteitsBedrijf is opgericht voor 
organisaties die niet alleen succesvol, 
maar ook van betekenis willen zijn. 
Organisaties die hun identiteit willen 
ontrafelen, vaststellen en vervolgens 
weer doelbewust willen toepassen. 

Wij helpen leidinggevende om de 
teamwaarden en -kwaliteiten inzichtelijk 
en toepasbaar te maken. Hierdoor 
kunnen teamleden fi jner en effi ciënter 

samenwerken. Totdat deze werkwijze 
echt is geworteld in de organisatie, 
blijven wij focussen op deze waarden en 
kwaliteiten om topprestaties op ieder 
niveau na te streven. 

Het werkgeluk van de individueel 
medewerker neemt toe, de productiviteit 
van teams stijgt tot 20% en een dubbel 
teamresultaat is realistisch. 

“Wij zijn er voor bedrijven die succesvol en van betekenis willen zijn”

identiteitsbedrijf.nl | 085 060 3442
Stationsplein 99-214, 1703 WE Heerhugowaard
vraag@identiteitsbedrijf.nl 10
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