
Het sociale platform voor je organisatie



LAAT DE CHAOS ACHTER JE
Tientallen CC’tjes op een dag, maar nog steeds 
niet op de hoogte? Een dagelijkse zoektocht 
naar verdwenen documenten, specifieke 
informatie en onvindbare e-mails?
 
Het is tijd voor een nieuwe manier van 
communiceren. Een manier die communiceren 
en samenwerken beter, eenvoudiger en 
efficiënter maakt. 

Op een plek waar kennis en vragen eenvoudig 
gedeeld en beantwoord kunnen worden. Met 
realtime discussies en alle documenten op één 
plaats. Waarbij het niet uitmaakt vanaf wat voor 
plek, functie of apparaat je werkt. Zo werk je 
samen door alle lagen van je organisatie heen. 

Wil je in één oogopslag op de hoogte zijn van 
alles wat er gebeurt? Wil je sneller relevante 
informatie vinden? En de juiste persoon met de 
juiste expertise? 

Hier is Speakap.



Alles op één plek
Vind alles wat je nodig hebt, op één plek. Zo 
heb je alle documenten, informatie en je team 
altijd bij de hand. Met Speakap werk je vanaf 
ieder device. Ongeacht functie, tijd of plaats. 
Bovendien is iedereen altijd op de hoogte. 

Écht samenwerken
Samenwerken begint met Speakap. Iedereen 
kan op elkaar reageren, ideeën delen en       
vragen beantwoorden. Samen kom je namelijk 
tot betere ideeën en mooiere oplossingen. Dat 
voegt waarde toe aan je organisatie. 

Een slimme organisatie
Met zoveel kennis kun je nooit alles weten. 
Haal de expertise naar boven en vind de juiste    

BRENG ORDE IN JE ORGANISATIE

mensen met de juiste ervaring. Op deze manier 
haal je het beste uit je organisatie.
 
Tijd voor belangrijke zaken
Houd tijd over door het verminderen van het 
aantal e-mails. Discussies worden realtime  
gevoerd en gevolgd. Bovendien is dankzij de 
zoekfunctie alles snel terug te vinden. Zo houd 
je tijd over voor echt belangrijke dingen. 

Iedereen verbonden
Creëer verbondenheid, door alle afdelingen, 
generaties en vestigingen heen. Doordat            
iedereen inzicht krijgt in vragen, discussies 
en informatie, wordt je organisatie een stuk 
transparanter. Lijnen worden korter en banden 
sterker.

Communiceren wordt eenvoudiger met Speakap. Hier deel je snel kennis, informatie 
en documenten. Dit maakt samenwerken gemakkelijk en efficiënt. 

IN HET KORT

 þ Alle informatie, documenten 
en kennis altijd en overal     
beschikbaar

 þ Samen ideeën delen en        
discussies voeren

 þ Leren van de kennis en            
expertise binnen je organisatie

 þ Tijdsbesparing door minder 
e-mail en sneller vinden wat 
je zoekt

 þ Verbondenheid door alle        
lagen heen



Gerichte informatie
Zie enkel de informatie die voor jou interessant 
en relevant is. Je kiest zelf welke personen of 
groepen je volgt. Zo ben je altijd op de hoogte, 
zonder informatie-overload. 

Privéberichten
Delen is fantastisch, maar soms even niet. In 
Speakap heb je de mogelijkheid privéberichten 
te sturen. Communiceer één-op-één of voeg 
meerdere gesprekspartners toe. 

Nieuwsberichten
Soms is er nieuws dat niemand mag missen. In dat 
geval plaats je een nieuwsbericht. Deze is voor
iedereen te zien en verdwijnt niet in de tijdlijn.

Speakap stelt de gebruiker centraal en biedt hiermee een ultieme ervaring. 
De combinatie van design, functies en mogelijkheden maakt communiceren en ken-
nisdelen gemakkelijker dan ooit.

ONTDEK SPEAKAP

Altijd beschikbaar
Speakap is toegankelijk vanaf je desktop, 
smartphone of tablet. De applicatie biedt altijd 
dezelfde informatie en dezelfde ervaring. Zo 
werk je eenvoudig verder waar je ook bent.

Werken op jouw manier 
De interface werkt eenvoudig en intuïtief. 
Hierdoor kan iedereen snel aan de slag. Pas 
het platform aan naar je eigen wensen, zodat je 
werkt op de manier die jij prettig vindt. 

Snel vinden wat je zoekt
In Speakap zit een krachtige zoekmachine, 
waarmee je kunt zoeken naar personen, 
documenten, discussies en expertise. Oja, onze 
zoekmachine doorzoekt ook de inhoud van al 
je documenten. Handig. 

IN HET KORT

 þ Communiceren waar je ook bent
 þ Snel aan de slag
 þ Platform en documenten doorzoeken
 þ Altijd interessante en relevante informatie
 þ Veilig delen via privéberichten
 þ Belangrijk nieuws wordt nooit gemist



100% Nederlands
Speakap is volbloed Nederlands, en dat heeft 
voordelen. Geniet van de voordelen die de 
Nederlandse wetgeving biedt rondom privacy 
en toegang. Hiernaast maakt Speakap gebruik 
van een Nederlands support-centrum. Mocht je 
vragen hebben of hulp nodig hebben, dan kun 
je ons altijd bereiken, gewoon op z’n Hollands.

Moderne beveiliging
Alle data wordt gehost in een streng beveiligd en 
klimaatneutraal data-center. Dit centrum gebruikt 
de nieuwste beveiligingstechnologieën. Mocht 
er toch iets misgaan, dan staat er 24 uur per 
dag een engineer stand-by om eventuele 
problemen op te lossen. 

Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor Speakap. Het platform is uitgerust met 
de meest betrouwbare veiligheidsmaatregelen, zodat ongewenste bezoekers buiten 
de deur blijven.

Data-eigenaar
Als organisatie blijf je altijd eigenaar van je data. 
Je kan op ieder gewenst moment de data wissen 
door het netwerk volledig te verwijderen. 

Premium-opties
Speakap biedt Premium-gebruikers extra 
beheer opties. Als netwerkbeheerder kun je 
eenvoudig instellen wie er toegang heeft tot het 
netwerk en wat de bijbehorende rechten zijn, 
zodat familierecepten en beroepsgeheimen 
ook echt binnen je organisatie blijven. 

Een helder tarief
De basisversie van Speakap is gratis. Zo kun je direct starten met de nieuwe manier van 
communiceren. 

Wil je meer mogelijkheden? Kies van voor Speakap Premium. Dan betaal je drie euro per 
medewerker per maand. De betaalmogelijkheden zijn flexibel: betalen kan maandelijks of 
jaarlijks en opzeggen kan op ieder moment. VEILIGHEID & BEHEER



HET BELANG VAN 
EEN GOEDE 
IMPLEMENTATIE

Er gaat een nieuwe wereld voor je 
open. Speakap verandert je manier van 
communiceren en werken. Daarmee 
verandert ook je organisatie. Met de 
introductie van Speakap komt er meer 
kijken dan ‘alleen een nieuwe tool’

Speakap + implementatie = adoptie
De kracht van Speakap komt pas volledig 
tot uiting, wanneer het daadwerkelijk door 
iedereen wordt gebruikt. Een voorwaarde om 
dit voor elkaar te krijgen is het definiëren van 
een sociale strategie. Deze bestaat uit het 
formuleren van een heldere doelstelling, het 
creëren van draagvlak en het enthousiasmeren 
van iedereen binnen de organisatie.

Hulp met starten
Speakap werkt samen met DNA Connect. Zij zijn 
expert op het gebied van interne sociale media 
en helpen graag bij de start en implementatie 
van Speakap bij jouw organisatie. Met behulp 
van DNA Connect zorg je voor een succesvolle 
adoptie. Zo haal je meer uit Speakap en kunnen 
er mooie dingen ontstaan. 

Om te zorgen dat het implementatietraject 
naadloos aansluit bij jouw organisatie, zijn er 
twee programma’s waar je uit kunt kiezen. Maak 
kennis met het Boost en Relax Programma.



BOOST PROGRAMMA

Het Boost Programma zorgt voor een snelle start van je interne sociale platform. Door 
de juiste focus en te informeren. Maar vooral ook door medewerkers te betrekken, te 
inspireren en te enthousiasmeren bij de start van Speakap.

BEPALEN DOELSTELLING
We beginnen in de eerste sessie met het specificeren en concretiseren van het doel: wil je 
tijd besparen, beter samenwerken, kennisdeling vergroten of mensen verbinden? 

ONTWIKKELEN OPLOSSING
Het doel wordt omgezet in concreet gedrag op de werkvloer. In een sessie van 2 uur maken 
we het doel meetbaar en wordt duidelijk welke stappen leiden tot het gewenste resultaat.

OVERHANDIGEN KENNIS
De workshop ‘Inspire to Share’ maakt teamleiders gereed om anderen te informeren, te 
begeleiden en vooral te enthousiasmeren!

STARTEN MET SPEAKAP
Nadat de doelen en uitwerking duidelijk zijn is het tijd om te starten. De kickoff van Speakap!

TOETSEN VOORUITGANG
Een maand na de start volgt een evaluatiesessie. Dit is de laatste stap op de weg naar 
duurzaam succes.

INZICHT
- Doelbepaling
- Quickscan interne social media en 
  kennisdeling

ADVIES
- Introductie Speakap met Dreamteam
- Roadmap naar succes

BEGELEIDING
- Workshops ‘Inspire to Share’
- Follow-up Dreamteam

RELAX PROGRAMMA

Het Relax programma staat voor totale ontzorging. Het is de perfecte manier om 
Speakap naadloos aan te sluiten bij de strategie en thema’s van je organisatie. 
Het programma leidt tot een succesvol gebruik van Speakap waarbij iedereen 
betrokken wordt. Van Quickscan en Dreamteam tot ‘Inspire to Share’.  
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Het Boost programma kost €1600,- Het Relax Programma wordt op maat gemaakt. Prijs op aanvraag.

Quickscan
Voor een geslaagde uitrol van Speakap is 
het belangrijk inzicht te hebben in de huidige 
situatie. Wordt er al veel gebruik gemaakt van 
social media? Hoe staan mensen tegenover 
kennisdelen? De uitkomsten van de Quickscan 
vormen vervolgens de basis voor de sociale 
strategie.

Dreamteam
Het Dreamteam bestaat uit medewerkers uit 
de gehele organisatie. Vanaf de start zijn zij 
betrokken bij het inzetten van Speakap en 
worden ondersteund door DNA Connect. 
Samen vertalen zij de sociale strategie naar een 
praktisch plan. Zo wordt voor iedereen duidelijk 
wat Speakap kan bijdragen. Niet alleen aan de 
dagelijkse werkzaamheden, maar vooral aan 
de hele organisatie! 



Helena studeerde Organisatiepsychologie 
aan de UvA en wordt enthousiast van de 
onderwerpen social media en (culturele) 
veranderprocessen van organisaties. De rode 
draad door haar carrière is het verbinden van 
mensen. Met haar enthousiasme, creativiteit en 
gedrevenheid leidt ze op professionele wijze de 
implementatie van interne social media binnen 
je organisatie. 

Kirsten heeft zich na de studie bedrijfskunde 
en carrière bij KPMG verdiept in persoonlijk 

leiderschap, social media en onderwerpen als 
talent ontwikkeling en communicatie tussen 
generaties. Zij heeft de wens om door het 
succesvolle gebruik van interne social media, 
medewerkers binnen organisaties te inspireren 
het beste uit zichzelf te halen en bij te dragen 
aan gelukkig werken.

Meer weten? 
Bel ons op: 0626875057, 
mail naar info@dnaconnect.nl 
of neem een kijkje op onze website: 
www.dnaconnect.nl

Boost programma voor de vliegende 
start of het Relax programma voor totale 
ontzorging? Neem contact met ons op.

ALTIJD OP DE HOOGTE 

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen rondom Speakap? Ga naar speakap.nl. 

Wil je meer informatie over de voordelen en inzet van interne sociale media? Wil je je verder 
verdiepen in dit onderwerp? Op onze website vind je verschillende whitepapers en infographics. 

Direct starten
Op speakap.nl begin je eenvoudig je Speakap-netwerk. Heb je vragen of advies nodig? Ook 
dan staan we voor je klaar. 

We zijn te bereiken via info@speakap.nl of 020 8 20 42 96. 



www.speakap.nl


