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Heldere informatieoverdracht 
 
Voor het overdragen van informatie zijn verschillende middelen beschikbaar. Klik hier 
voor een overzicht van interne communicatiemiddelen. 
 
Hier volgen enkele tips voor een heldere informatieoverdracht. 
 
Geef de juiste boodschap aan de juiste persoon. 
Belangrijke informatie wordt makkelijk gemist wanneer mensen al overspoeld raken 
met stapels papier en e-mail. Ontzie je collega�s en meld alleen zaken die voor hen 
persoonlijk van belang zijn. 
 
Geef de boodschap op het juiste moment. 
Dat wil zeggen: niet te lang van tevoren en niet te kort van tevoren. Mensen hebben 
wel tijd nodig om informatie te verwerken en werkzaamheden in te plannen, maar de 
kans bestaat dat ze de informatie terzijde schuiven en deze vergeten. 
 
Geef de informatie duidelijk en begrijpelijk. 
De taal die je gebruikt moet aansluiten bij de doelgroep. 
 
De informatie moet in verschillende bronnen dezelfde zijn. 
Er ontstaat namelijk miscommunicatie als berichten tegenstrijdig zijn. De gebruikte 
kanalen moeten dezelfde boodschap brengen. 
 
Voorkom hiaten en overlap. 
Mensen moeten die informatie krijgen die voor hen bedoeld is of toegang krijgen tot 
die informatie. Wanneer ze echter te veel informatie krijgen, verzwakt de aandacht 
ervoor. 
 
Voorzie verschillende doelgroepen van informatie die zij zelf ook 
interessant vinden. 
Niemand heeft er iets aan als blijkt dat bijvoorbeeld het personeelsblad door 
niemand gelezen wordt! Vraag aan de medewerkers op welke manier ze het liefst 
geïnformeerd willen worden en over welke onderwerpen. 
 
Zorg dat open communicatie hoort bij de bedrijfscultuur. 
 
Blijf alert of de informatie is aangekomen bij de juiste personen, en is 
begrepen. 
Het is belangrijk om verkeerd begrepen informatie direct te corrigeren, anders gaat 
deze een eigen leven leiden. 
 
Evalueer of de interne communicatie goed verloopt en bedenk dat het 
altijd beter kan. 
Onderzoek daarom wat er fout gaat en waarom, en hoe je die fout in het vervolg 
kunt voorkomen. 
 
Hoe kan de communicatie binnen een bedrijf worden verbeterd? 
Boek: TaalAnker 37, Interne communicatie 
Training: Communicatie in organisaties - nieuw 
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