
De AchterbAn communicAtie App 
brengt De or binnen hAnDbereik



Ondernemingsraden weten hoe belangrijk de interactie 
met hun achterban is. Juist door de levendige, vlotte 
uitwisseling van ideeën, meningen, kennis en informatie 
kan de OR het personeel optimaal vertegenwoordigen. In 
praktijk blijkt dat echter behoorlijk uitdagend. Daarom 
ontwikkelde Inkesta de Achterban Communicatie App. 

eenvouDig informeren
Met behulp van deze app brengt u alle relevante informatie 
direct naar de smartphones van ál uw collega’s. U houdt ze 
op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen en kunt ze wijzen 
op actuele blogs of relevante artikelen. Uw collega’s hebben 
bovendien overal en altijd toegang tot agenda’s, notulen en 
andere stukken. 



vinger AAn De pols
Snel een mening peilen bij uw achterban? In een 
handomdraai maakt u als OR een poll voor uw 
achterban waarvan de resultaten direct zichtbaar 
zijn. Zijn er zaken waar u met uw achterban over wilt 
discussiëren? Via de app kan iedereen een discussie 
starten en op lopende discussies reageren. De app 
laat uw achterban actief participeren.

lAge Drempel 
De Achterban Communicatie App werkt drempel-  
verlagend. De OR-leden staan met hun profiel en 
contactgegevens in de app waardoor collega’s hun 
vertegenwoordigers met één druk op de knop kunnen 
bellen of mailen.

gebruiksvrienDelijk
Uw collega’s kunnen de Achterban Communicatie App 
kosteloos downloaden. Nadat ze ingelogd zijn, krijgen 
ze toegang tot uw informatie. Het onderhouden van 
al die informatie is kinderlijk eenvoudig. Beheerders 
hebben nauwelijks technische kennis nodig om 
artikelen toe te voegen of te wijzigen.  

prijZen
De Achterban Communicatie App kost 500 euro per 
jaar. Gebruikt u de app voor het eerst? Dan betaalt 
u eenmalig 500 euro opzetkosten. Daarnaast betaalt 
u een klein bedrag per jaar voor elke gebruiker. Dat 
bedrag varieert van 25 cent tot en met 1 euro, afhan-
kelijk van het aantal users. De app zelf is kosteloos te 
downloaden. Om de app aan te passen aan de huisstijl 
van uw organisatie investeert u eenmalig 750 euro.

OR



interesse? 
Wilt u meer weten over de Achterban Communicatie 
App of heeft u behoefte aan een verhelderende 
demo? Neem dan contact met ons op! 

T: 088 555 2955    E: info@inkesta.nl   W: www.inkesta.nl

De Achterban Communicatie App is ontwikkeld 
door Inkesta. De afgelopen jaren maakte Inkesta 
naam met de Online Verkiezingskit, een praktische 
tool waarmee organisaties veilig OR-, ledenraads- 
en MR-verkiezingen organiseren. De diensten van 
Inkesta worden gebruikt door toonaangevende 
organisaties zoals verschillende ministeries, de 
Rabobank en het Rijksmuseum.  

Met de Achterban Communicatie App van Inkesta 
wordt communiceren met collega’s leuker en 
makkelijker dan ooit. Collega’s kunnen de app 
kosteloos downloaden. Daarna krijgen ze toegang 
tot relevante kennis, informatie, polls, artikelen en 
discussies. De OR was nog nooit zo dichtbij. 

Download via www.inkesta.nl
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