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“
Volgbaar werken 

(Working Out Loud)

“

Wat is het? 
(Wie doet het, en wat krijg je daarvoor terug?)

Als je doet wat je altijd deed - krijg je wat je altijd kreeg 
#evolutionairegroei

Discussie 1



“
Volgbaar werken 

(Working Out Loud)

“

#hoedan

Als je doet wat je altijd deed - krijg je wat je altijd kreeg 
#evolutionairegroei

Discussie 2



•Uitdagen te delen waar je trots op bent, waar 
je veel van weet of waar je tegenaan loopt 

• #DTD, #DTV, #WIM en #huddle

WOL Tip 1



•Stop met verstoppen van je aantekeningen, notulen en ideeën 

•Deze zijn voor meer mensen interessant 

•Samen verrijken

WOL Tip 2



• Intranet als podium voor werk, projecten en vraagstukken 

• Gewetensvraag: welke versie deel jij (relatief) breed? 

• Denkrichting vroegtijdig toetsen 

• Draagvlak door vroegtijdige betrokkenheid en 
transparantie 

• Andere (onverwachte) inzichten die een stuk verrijken en 
robuuster maken 

• Belangrijk: Eigenaarschap en gardening

WOL Tip 3



• Stop met verstoppen 

• bij e-mail en chat bepaalt de zender wie meeleest, bijdraagt of waarde ontvangt 

• (en eigenlijk ook bij (online) meetings) 

• Email en chat nodigen uit tot snelle contextloze reacties en verwarrende “email 
trees” 

• “Goedkoop voor de zender is duurkoop voor de ontvangers en het leervermogen 
van de organisatie” 

•Daarom: Weersta de dopamine kick van de send knop en het verwachtingsvolle 
gevoel van “hij is aan het typen…” 

• En inspireer mensen om bewuster je communicatiekanaal te kiezen:  

• sociaal intranet is als“working out loud” medium een waardevolle aanvulling op 
(en veelal slimme vervanging van) email, chat en zoom/skype meetings…

WOL Tip 4



“
Volgbaar werken 

(Working Out Loud)

“

Tegen welke uitdagingen loop je aan?

Als je doet wat je altijd deed - krijg je wat je altijd kreeg 
#evolutionairegroei

Discussie 2



“ Voorbeeldgedrag

“

Toetsvraag: welk gedrag vertonen managers 
 en informele leiders? 

(en wat krijgen ze daarvoor terug?)

Als je doet wat je altijd deed - krijg je wat je altijd kreeg 
#evolutionairegroei

Discussie 3



• Leestips (deel je emailadres en we sturen ze op)  

•Whitepaper of Webinar over Verbonden Samenwerken 
in Hybride Communicatielandschap 

•Whitepaper over Volgbaar werken 

• Vrijblijvend adviesgesprek: Wat betekent dit voor mij?
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