
 
 

Communicatietips voor het Richtingportaal 
Het Richtingportaal is er voor alle medewerkers om te werken aan hun vitaliteit en inzetbaarheid. Om het 
Richtingportaal tot een succes te maken is het van belang een communicatieplan op te stellen voor een jaar. 
Probeer minimaal twee kwartalen uit te werken. In dit document worden tips beschreven die meegenomen 
kunnen worden in het communicatieplan. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers bezig zijn met hun 
vitaliteit en inzetbaarheid is het belangrijk om voldoende draagvlak te creëren. De volgende vier pijlers zijn 
hierbij van belang:  

1. Voorbeeldgedrag  
2. Commitment 
3. Authenticiteit 
4. Empathie 

1. Voorbeeldgedrag 
Goed voorbeeld doet volgen. Wanneer leidinggevenden/directieleden gebruikmaken van het Richtingportaal 
en dit communiceren naar hun medewerkers, motiveren zij medewerkers om aan de slag te gaan met het 
portaal. Het omgekeerde geldt ook. Wanneer leidinggevenden geen gebruik van maken, is de kans aanwezig 
dat de motivatie van medewerkers snel dalen. Het is daarom belangrijk dat leidinggevenden goed op de 
hoogte zijn van de inhoud van het portaal en wat dit kan betekenen voor medewerkers. Hierdoor kunnen zij 
medewerkers motiveren om deel te nemen. 
 
Tips om mee te nemen in het communicatieplan:  

● Laat leidinggevenden positieve ervaringen over het portaal delen door bijvoorbeeld een filmpje of 
een enthousiast bericht op het intranet. Op deze manier worden medewerkers geënthousiasmeerd 
om zich te registreren voor het portaal.  

● Kies ambassadeurs die een positieve invloed hebben op uw medewerkers. Laat hen verhalen en/of 
ervaringen delen over het Richtingportaal.  

2. Commitment 
Help medewerkers op weg om commitment te ervaren. Betrek medewerkers bij de implementatie van het 
Richtingportaal. Integreer het portaal zoveel mogelijk bij bijvoorbeeld vergaderingen, ed. zodat het gaat leven 
binnen de organisatie. 
 
Tips om mee te nemen in het communicatieplan:  

● Een keer per maand wordt er een nieuwsbrief verstuurd vanuit het Richtingportaal naar uw 
medewerkers. Het thema van de nieuwsbrief kunt u terugzien in de contentkalender (deze kunt u 
downloaden op de pagina www.richting.nl/communicatie-richtingportaal). Daarnaast kan er vanuit 
de organisatie ingespeeld worden op deze thema’s en doorverwezen worden naar het portaal. 

● Tijdens teamoverleggen het Richtingportaal op de agenda zetten. Door ervaringen te delen, blijft het 
portaal actueel. 

● Tijdens voortgangsgesprek met leidinggevende kan besproken worden wat de medewerker doet of 
kan doen op het portaal n.a.v. zijn of haar uitdagingen. 

● Organiseer webinar voor leidinggevenden over het Richtingportaal. Op die manier krijgen 
leidinggevenden tools om medewerkers te enthousiasmeren om gebruik te maken van het protaal.  
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3. Authenticiteit/empathie 
Wanneer medewerkers aan de slag gaat met het portaal is het de bedoeling om een positieve, duurzame 
verandering te bewerkstelligen. Het kan voorkomen dat medewerkers een tijd niet inloggen of dat zij de 
motivatie kwijtraken om aan de slag te gaan met het portaal. Het bespreekbaar maken van alle kanten van 
verandering creëert een menselijke sfeer. ‘Winnen’ of ‘verliezen’ is niet van belang; het gaat om het maken 
van kleine stappen om zo het uiteindelijke doel te bereiken. Het werkt motiverend wanneer ervaringen 
gedeeld worden. Dit kan andere medewerkers over de streep trekken om een kijkje te nemen op het portaal. 
 
Tips om mee te nemen in het communicatieplan:  

● Start werkgroepjes op die samen aan een bepaalde uitdaging willen werken op het gebied van 
vitaliteit en inzetbaarheid. Eens per twee weken aan elkaar de voortgang terugkoppelen. Daarnaast 
kunnen zij in de tussentijd contact blijven houden om elkaar te motiveren via een WhatsAppgroep. 
Vervolgens kan het Richtingportaal hieraan gekoppeld worden.  

● Het Richtingportaal kan managementrapportages genereren waarbij de volgende vragen 
beantwoord worden:  

- Hoe vaak wordt het portaal bezocht?  
- Welke programma’s worden voornamelijk gestart?  
- Welke artikelen worden het beste gelezen?  

Naar aanleiding van deze waardevolle informatie kan er bijvoorbeeld een training gegeven 
georganiseerd worden die daar op aansluit. Dit trekt zowel medewerkers die al geregistreerd zijn als 
medewerkers die zich nog niet geregistreerd hebben. Vervolgens kan het portaal gebruikt worden 
om verder te oefenen met het thema. 

4. Passie of een gevoel van urgentie 
Verandering komt vooral tot stand wanneer er passie is of er een gevoel van urgentie bestaat. Ook daar kan 
de organisatie op inhaken. Passie ontstaat wanneer mensen het leuk vinden om te werken aan hun vitaliteit. 
Dit werkt het beste in kleine stappen. Het gevoel van urgentie kan ontstaan naar aanleiding van een 
nulmeting. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een vragenlijst zijn, preventief vitaliteitsonderzoek (PVO) of 
een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Naar aanleiding van de uitkomsten kunnen medewerkers 
de urgentie voelen aan de slag te gaan met de punten die aandacht nodig hebben.  
 
Tips om mee te nemen in het communicatieplan:  

● Organiseer een korte webinar over het reilen en zeilen van het Richtingportaal en wat het voor hen 
kan betekenen.  

● Deel het filmpje van het Richtingportaal op verschillende kanalen. (De link naar de video staat op 
www.richting.nl/communicatie-richtingportaal).  

● Bied een workshop aan op het gebied van vitaliteit/inzetbaarheid. Koppel thema’s vanuit het 
Richtingportaal aan deze workshop. Vervolgens kunnen zij zelf aan de slag op het Richtingportaal.  
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