
tekst Mark de Lange

Employee advocacy: veel organisaties praten 
erover, Heineken doet het gewoon met de 
introductie van een opmerkelijk storytellingplatform, 
getiteld Green Room. Een contenthub die wordt 
gevuld door medewerkers zelf en als doel heeft om 
verhalen te delen, zodat ook externe stakeholders 
kennismaken met de wereld achter het biermerk. 
In- en externe communicatie smelten als het ware 
samen. Leanne Carmody, hoofd interne 

communicatie Heineken internationaal, in gesprek met MarketingTribune 
over hoe zij medewerkers wereldwijd faciliteert om merkambassadeurs te worden.

Heerlijk helder 

intern 
communiceren

Voor een multinational als Heineken is inzetten 
op employee advocacy een omvangrijke strategische 
communicatieomslag. Het is niet niks om 81.000 medewer-
kers in alle vrijheid hun eigen verhaal te laten vertellen. Car-
mody: ‘Ja, het was een grote klus om intern 100 procent com-
mitment te krijgen voor de strategie. Employee advocacy 
vraagt immers van corporate en internal com-
munication een draai van 180 graden. 
We laten onze medewerkers 
voortaan wereldwijd 

>  Leanne Carmody, hoofd 
interne communicatie 
Heineken internationaal
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vrij om onze organisatie te representeren. Je moet durven 
loslaten en daarvoor is een andere mindset nodig.’
Heineken durft die stap te maken, temeer omdat het in het 
huidige tijdsgewricht steeds meer gaat om vertrouwen en meer 
openheid. ‘Corporate statements van officiële woordvoerders 
worden gewantrouwd. Vaak is de gedachte als men zo’n state-
ment hoort: “Goed, toch nog even vragen aan die vriend of 
vriendin die bij ons werkt wat het echte verhaal is.” Daarom 
willen we meer transparant en proactief communiceren. Als 
Heineken moet je gewoon erkennen dat juist de mensen die het 
bedrijf elke dag leven, ademen en proeven het meest geloof-
waardig over en namens ons kunnen spreken. Wel moet je 
medewerkers dan uitrusten met gereedschap dat hen in staat 
stelt ook echt merkambassadeurs te kunnen worden. Dat is 
Green Room geworden.’

Digital storytelling
Green Room is een digitaal storytellingplatform 
dat zowel het interne maga-

zine One als het relatiemagazine The World of Heineken ver-
vangt. Er worden op Green Room verhalen gebracht die zijn 
bedacht en opgetekend door medewerkers zelf. Zij geven con-
creet invulling aan de toch vaak wat abstracte corporate the-
ma’s. Carmody: ‘We willen aan alle collega’s en onze stakehol-
ders laten zien hoe we onze ambities dagelijks in de praktijk 
brengen.’ Een voorbeeld uit het thema Brew a Better World is 
een videoreportage over boeren in Ethiopië die gerst verbouwen 
voor lokale Afrikaanse biermerken van ons merk. Hierdoor ont-
staat lokale economische groei en een betere leefbaarheid. 
Naast video’s worden op Green Room ook andere contenttypen 
ingezet: blogposts, fotoreportages, infographics en zoge-
noemde advocacy cards met daarop bite sized 
informatie over onze projecten en 
initiatieven.’

12.000 
merkambas-

sadeurs
Heineken heeft flinke ambities 

als het gaat om employee advocacy. 
Carmody meldt dat het bedrijf in drie jaar 

tijd 15 tot 20 procent van de medewerkers wil 
bewegen tot het proactief delen van verhalen. Dan 

praten we over zo’n 12.000 merkambassadeurs. Het platform 
moest daarom geschikt zijn voor gebruik op alle denkbare (mo-

biele) devices. Ook moest het aanzetten tot het delen van content 
en het aangaan van interne en externe conversaties. Ilumy heeft 
Green Room gebaseerd op het sociale intranetplatform Plek, van 
Nederlandse makelij.
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Heineken-medewerkers bedenken en genereren de verhalen en 
produceren de content zelf. De output: Employee Generated Con-
tent. Carmody: ‘Wij als afdeling faciliteren de verslaggevers. We 
kijken of de aangebrachte ideeën elkaar aanvullen en of ze inte-
ressant genoeg zijn voor onze global audience. Dit doen twee 
mensen: een kanaalmanager en een communicatieadviseur. Sa-
men bepalen we dan welke verhalen we daadwerkelijk door me-
dewerkers laten uitwerken. Vervolgens ondersteunen we met 
advies en doen we waar nodig eindredactie.’
Voor de video-editing en het aanscherpen van invalshoeken wordt 
samengewerkt met storytelling agency Flickering Wall. Carmody: 
‘We willen dat alle content van een bepaald kwaliteitsniveau is en 
voldoende shareable. En op het Plek-platform kunnen we alle 
content gemakkelijk vertalen en video’s voorzien van ondertiteling, 
in vier talen, zodat meer mensen kunnen kijken en delen.’
Het belangrijkste hulpmiddel voor de contentcreatie is de zoge-
noemde Reporter Toolkit die medewerkers krijgen. Naast een 
videocamera en microfoon bevat dit pakket tips en trainingen om 
echt verslaggever te worden.

Positieve buzz
Green Room leverde direct na lancering eind 
maart een positieve buzz op. ‘Ik merk dat mede-
werkers Green Room zien als een startpunt van 
een nieuwe fase voor het bedrijf. Iedereen krijgt 
immers een stem. Men heeft ook het idee dat 
we hiermee koploper zijn en dat klopt. In onze 
research vooraf hebben we naar andere plat-
formen gekeken. Meest in het oog sprongen 
Time Orange, het interne videoplatform van ING, 
en het contentplatform van Coca-Cola. Beide 
gaan echter niet zo ver als wij nu doen. De 
medewerkers krijgen bij ons echt het heft in 
handen om ons grotere verhaal naar buiten te 
brengen. Dat is redelijk uniek.’
De vraag blijft natuurlijk wel of medewerkers 
ook enthousiast blijven. Dat realiseert Carmody 

zich ook: ‘We starten binnenkort met een interne recruitmentcam-
pagne, getiteld Wil jij de volgende reporter worden? Alle lokale 
werkmaatschappijen gaan deze campagne intern draaien. Daar-
naast zetten we ook onze andere twee interne communicatiekana-
len in: intranet en events. Op intranet brengen we news fl ashes 
over Green Room. Tijdens terugkerende events zoals Enjoy Res-

ponsibly Day krijgen Green Room-reporters 
voortaan een belangrijke rol.’

Groen bloed
Of het allemaal gaat lukken is nog afwach-
ten. Carmody is echter vol vertrouwen: 
‘Onze mensen worden al graag geassoci-

eerd met het bedrijf. Er stroomt green blood door 
onze aderen, zeggen we intern vaak gekscherend. 
Dat is een aspiratief element waar we hopelijk ook 
met Green Room profi jt van zullen hebben. We gaan 
elk jaar een meting doen wat de aanpak intern 
teweegbrengt. Voelen medewerkers zich voldoende 
aangemoedigd en ondersteund om merkambassa-
deur te zijn? Delen ze de verhalen ook proactief? En 
misschien wel het belangrijkste: zijn ze alerter als 
het gaat om het zien en ontdekken 
van verhalen die het waard zijn om 
te delen?’
Carmody verwacht dat de aanpak 
positief zal uitpakken richting consu-

menten en andere stakeholders, maar ook voor de 
employer branding: ‘We willen onze betrokkenheid 
met de maatschappij voor het voetlicht brengen en 
laten zien wie de mensen zijn achter onze 300 
merken en het bedrijf. De boodschap aan mede-
werkers luidt dan ook: Let’s tell our story!’

‘Employee advocacy vraagt een 
draai van 180 graden en je moet 
durven loslaten’

81duizend
Het is niet niks om 81.000 me-
dewerkers in alle vrijheid hun 
eigen verhaal te laten vertel-
len
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