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1. Voorwoord

Voor mijn studie Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heb ik het 
afgelopen half jaar een stage vervuld. Het doel van die stage was voor mij om dieper in het 

vakgebied interne communicatie te duiken en om daarnaast natuurlijk praktijkervaring op te 

doen. De stage heb ik gedaan bij Involve, een advies- en realisatiebureau gespecialiseerd in 
interne communicatie. Een onderdeel van deze stage was het uitvoeren van een 

praktijkonderzoek. Het resultaat hiervan presenteer ik in dit rapport, dat is bestemd voor de 

deelnemers aan het onderzoek, de Radboud Universiteit en Involve. Een samenvatting van 

de resultaten wordt in artikelvorm aangeboden aan diverse communicatiegerelateerde 
vakbladen.

Het onderzoeksthema is geboren vanuit een gevoel van gemis. Gemis van kennis over 
interne communicatie(-beleving en -gedrag) van communicatieprofessionals, in zowel 

literatuur als in praktijkonderzoek. Gekoppeld aan een steeds groter wordende praktische 

behoefte aan meer inzicht in het onderwerp, heeft dit mij extra gemotiveerd om dit 
onderzoek uit te voeren. Ik hoop dat ik samen met Involve dit bestaande gat een beetje 

verder hebben kunnen dichten. Dit onderzoek speelt in op een actueel thema in het 

voortdurend bewegende vakgebied van interne communicatie. Dat bleek ook uit de positieve 

reacties die volgden op de aankondiging van dit onderzoek, waarin de belangstelling voor 
het onderwerp werd benadrukt. Hopelijk geeft dit onderzoek communicatieprofessionals 

inzicht in status van en ontwikkelingen in het vak en zet het aan tot vervolgonderzoek, zodat 

de kennis omtrent dit onderwerp verder toeneemt.

Dit rapport is het resultaat van ruim zes maanden onderzoek. Tijdens die periode heb ik veel 

gehad aan suggesties, feedback en inspiratie van collega’s bij Involve, met name Ilse van 

Ravenstein en Marloes de Vries. Daarnaast heeft mijn begeleider van de Radboud 
Universiteit, Tom Baudoin, mij scherp gehouden op onderzoeksscope en –aanpak. Al deze 

personen wil ik opnieuw bedanken voor hun hulp. Zonder de deelnemers aan het onderzoek 

was ik natuurlijk niet ver gekomen. Daarom nogmaals ontzettend bedankt aan iedereen die 
eraan heeft meegewerkt!

Eline Sommers, 
Derdejaars studente Bedrijfscommunicatie Radboud Universiteit

Juli 2007
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2. Aanpak onderzoek

Doel: wat wilden we meten?
Het doel van dit onderzoek was het verzamelen van inzichten uit de theorie over het belang 

van persoonlijke communicatie van lijnmanagers met hun medewerkers, om deze daarna in 

de praktijk te vergelijken met de activiteiten, tijds- en budgetbesteding van 
communicatieprofessionals aan de ondersteuning van die persoonlijke communicatie. Om

vervolgens deze activiteiten-, tijd- en budgetbesteding af te zetten tegen eenzelfde soort 

besteding aan parallelle communicatiemiddelen.

Onderzoeksvraag en deelvragen

De centrale onderzoeksvraag die daarbij gehanteerd is, luidt:

Zijn de inzichten uit de literatuur met betrekking tot persoonlijke communicatie ook terug te 
vinden in het denken en doen van communicatiemanagers in de praktijk? En hoe vertaalt dit

zich naar activiteiten-, tijd- en budgetbesteding aan de ondersteuning van de persoonlijke

communicatie van leidinggevenden enerzijds en parallelle communicatie anderzijds?

De bijbehorende deelvragen voor dit onderzoek:

! Welke inzichten komen naar voren uit de literatuur op het gebied van effectiviteit van 

persoonlijke en parallelle communicatie?
! Hoe zien communicatiemanagers de impact van persoonlijke communicatie en

parallelle communicatie?

! Wat zijn, volgens de communicatiemanagers, de voornaamste taken van de IC-
functie?

! Hoeveel tijd en budget besteedt de IC-functie aan het

ondersteunen van leidinggevenden op het gebied van hun persoonlijke interne 

communicatie?
! Hoeveel tijd en budget besteden communicatiemanagers aan het ontwikkelen en 

beheren van niet-persoonlijke of ondersteunende communicatiemiddelen?

Opzet van het onderzoek

Literatuurstudie

Als onderzoeksvorm is gekozen voor een combinatie van een kwalitatieve literatuurstudie en
een kwantitatief praktijkonderzoek. De resultaten van de literatuurstudie zijn terug te vinden 

in hoofdstuk 3 en daarnaast in de uitgebreide weergave van relevante literatuur bij het 

onderzoeksthema, die onderdeel uitmaakt van dit rapport (zie bijlage 4). Hiervoor is gebruik 

gemaakt van (internationale) literatuur over interne communicatie en literatuur uit diverse 
vakgebieden die nauw verwant zijn met interne communicatie, zoals HRM, 

personeelsmanagement en (organisatie-)management. De literatuurstudie diende als kader 

voor het huidige onderzoek en als ‘check’ om te zien of er niet eerder vergelijkbaar 
onderzoek was uitgevoerd. Om dit laatste zeker te stellen is er ook contact opgenomen met 

diverse onderzoekers van verschillende universiteiten op het gebied van interne 

communicatie. Zij hebben bevestigd dat er op dit specifieke gebied nog geen onderzoek is 
uitgevoerd.

Praktijkonderzoek

Voor het praktijkonderzoek is gekozen voor de vorm van een vragenlijst, die per mail is 
verzonden aan ruim 70 bedrijven. De vragenlijst bestond uit vier delen (zie bijlage 3). Het 

eerste deel werd gevormd door een aantal algemene vragen over de persoonsgegevens en 

functie van de respondent en de organisatie waarin hij of zij werkzaam was. Daarna volgde
een aantal vragen over de IC-functie binnen de afdeling waaraan de respondent leiding gaf.

Vervolgens drie vragen over de IC-functie binnen de gehele organisatie. Die vragen hadden

betrekking op parallelle middelen, tools ter ondersteuning van lijnmanagers en de 

toekomstige focus van de IC binnen de betreffende organisatie. Tot slot volgde een drietal 
stellingen die rechtstreeks waren afgeleid uit stellingnames uit diverse bronnen.
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Het onderzoek richtte zich op de hoofdverantwoordelijke voor interne communicatie binnen 

die organisaties. Uiteindelijk heeft het praktijkonderzoek 44 reacties opgeleverd, waarvan er 

41 bruikbaar waren. Drie organisaties voldeden niet aan de opgestelde criteria voor omvang 
en zijn daarom niet meegenomen in de resultaten. 

De onderzoeksresultaten zijn geanalyseerd met behulp van een dataverwerkingsprogramma 
(SPSS). Daarmee zijn statistische berekeningen uitgevoerd naar onderlinge samenhang 

tussen begrippen. Ook zijn met dit programma diagrammen en grafieken ontwikkeld.

Beperkingen van het onderzoek
Bij dit onderzoek waren 41 organisaties betrokken. Deze groep vormt geen representatieve 

afspiegeling van alle grotere organisaties binnen Nederland. Er is in het onderzoek namelijk 

geen gelijke afspiegeling in aantallen per branche gemaakt. Wel is er gekeken naar enige 
spreiding tussen over non-profit en profitorganisaties en zijn organisaties uit allerlei 

branches benaderd. Daarnaast is als enige selectiecriterium voor de omvang van de 

organisatie een minimum medewerkeraantal van 1000 personen vastgesteld, omdat de 
verwachting was dat er in organisaties van die grootte een separate interne 

communicatiefunctie zou zijn. Andere grenzen en anders geformuleerde vragen zullen 

mogelijk andere resultaten opleveren. De resultaten die worden besproken kunnen niet 

organisatiebreed worden gegeneraliseerd omdat één vertegenwoordiger uit het geheel is 
ondervraagd. Dit was wel de hoofdverantwoordelijke voor interne communicatie, waarvan is

verondersteld dat deze het beste beeld heeft van de interne communicatiefunctie in de 

organisatie.

Definities

Bij de begrippen die zijn gebruikt in het praktijkonderzoek, zijn de volgende definities 
geformuleerd:

! Interne communicatie: communicatie t.b.v. de primaire en ondersteunende 

processen in de organisatie (Van Ruler & Elving, 2006), afgekort als IC.
! Parallelle communicatie: de interne communicatie die via niet-persoonlijke middelen

naar medewerkers wordt overgebracht.

! Lijncommunicatie: persoonlijke communicatie van lijnmanagers met hun 

medewerkers.
! Ondersteuning (van lijnmanagers in hun persoonlijke communicatie): hulp die het 

management krijgt om lijncommunicatie vorm te geven, te structureren en op een 

door de organisatie gewenste manier richting hun medewerkers uit te voeren, in de 
vorm van trainingen, protocollen, checklists, coaching, advies, etc.
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3. Bevindingen literatuuronderzoek

Voor de literatuurstudie is gezocht naar theorieën en onderzoek over het onderzoeksthema. 
Daarvoor zijn verschillende Nederlandse, maar ook Engelstalige en Duitse bronnen uit 

diverse vakgebieden zoals HRM, Management en Organisatiekunde en Communicatie 

geraadpleegd. Begrippen waaronder gezocht is zijn bijvoorbeeld: corporate communicatie, 
interne communicatie, communicatiemiddelen, persoonlijke communicatie, lijncommunicatie, 

lijnmanagers, ondersteuning in communicatie, communicatieverantwoordelijkheid, training, 

coaching, enzovoort. Daarnaast is gezocht naar literatuur, websites en eerder onderzoek 

over aandachts-, tijd- en budgetverdeling op het gebied van interne communicatie. Dat 
laatste leverde echter nauwelijks resultaten op. Onderzoek van Van Ruler raakte dit 

onderzoeksgebied het meest, maar concreet onderzoek naar het thema was nog niet 

bekend.

Na bestudering van ruim vijftig boeken en een grondige internetzoektocht werd duidelijk dat 

een aantal thema’s die bij dit onderzoek passen nog nauwelijks zijn behandeld. Zo zijn er 
bijna geen richtlijnen op het gebied van communicatieverantwoordelijkheden voor 

lijnmanagers vastgelegd (die voor hen een steun zouden kunnen zijn in het uitvoeren van 

hun rol en taken). Daarnaast blijkt de ondersteuning die wordt aangeboden vanuit diverse 

hoeken vooral gericht op workshops en coaching. Overige tools die lijnmanagers kunnen 
steunen in hun communicatieverantwoordelijkheid naar medewerkers zijn haast niet te 

vinden. 

Een kort overzicht van relevante bevindingen uit het literatuuronderzoek:

Interne communicatie: jong en groeiend vakgebied

Het vak interne communicatie is voortgekomen uit de (bedrijfs)journalistiek. Van oorsprong 
was het een vorm van interne voorlichting in organisaties en was de voornaamste taak te 

zorgen voor informatievoorziening over allerlei aspecten en situaties binnen een organisatie. 

Sinds het eind van de jaren ‘80 werd interne communicatie gezien als onderdeel van het 
totale communicatiebeleid. Interne communicatie krijgt vanaf die tijd een zelfde functie als 

externe communicatie (Van Ruler, 2002). Reijnders (2006) noemt die benadering van 

interne communicatie de actie-visie op interne communicatie. Sinds de opkomst van de 
actie-visie op interne communicatie in de jaren ‘80 ontwikkelt het werkveld zich verder, 

waarbij nieuwe inzichten de ruimte krijgen. De aandacht wordt verlegd van zender en 

informatieoverdracht, van actie-visie naar zoals Reijnders dat noemt de interactie-visie.

Mengvormen van de twee genoemde visies komen de laatste jaren steeds vaker voor.

Belang van interne communicatie

In veel organisaties wordt pas aandacht besteed aan de interne communicatie als er grote 
veranderingen gaande zijn (Buiting, 2000). Buiting constateert dat organisaties ervan

kunnen profiteren wanneer zij ook in een dagelijkse, normale situatie aandacht besteden 

aan de kwaliteit van de interne communicatie. Betteke Van Ruler deed verschillende keren 
onderzoek naar de visie van communicatiemanagers op de inhoud van hun beroep. Uit haar 

resultaten komt naar voren dat interne communicatie door bijna een kwart van de 

communicatieafdelingen helemaal niet opgenomen wordt in hun tijdsbesteding. Bij 69% van 

de ondervraagde afdelingen wordt maximaal een kwart van de beschikbare tijd besteed aan 
interne communicatie. Van Ruler constateert: “De afdelingen zijn kennelijk meer gericht op 

de externe dan de interne communicatie.” (1996, p.20).

Interne communicatie vormt echter een belangrijke voorwaarde is voor kwaliteit en 
daarmee een van de belangrijkste factoren voor medewerkertevredenheid (Boomsma, 1994) 

en externe afspiegeling van die tevredenheid. Uit medewerkertevredenheidsonderzoeken

(MTO’s) komt interne communicatie bijna altijd naar voren als een van de belangrijkste 

knelpunten, waarbij wordt aangegeven dat er te weinig gecommuniceerd wordt. Meer recent 
bevestigt Elfferich (2006) opnieuw dat interne communicatie een onmisbare component is bij 
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de stimulatie van ‘goed werknemerschap’: “er zijn geen succesvolle ondernemingen met 

slechte interne communicatie en er zijn geen marginaal florerende organisaties met een 

uitstekende interne communicatie” (p.19). Voornaamste verbeteraspecten op het IC-vlak 
richten zich op overall communicatie, informatievoorziening en positieve feedback vanuit 

leidinggevenden en verduidelijking van opleidingskansen voor medewerkers. Uit 

voorgaande blijkt dat interne communicatie het succes van een organisatie sterk kan 
beïnvloeden. De rol van de leidinggevende hierin bepaalt een groot deel van dat succes.

Verantwoordelijkheid ondersteunen lijnmanagers in hun communicatieverantwoordelijkheid

Over de verantwoordelijkheid voor adequate ondersteuning aan die leidinggevenden zijn 
verschillende auteurs het eens (Grunig in Van Ruler, 1996; Koeleman, 1997; Kok, 1995; 

Schoemakers en de Vos, 1993; Schroevers, 2004): die ligt bij de communicatieafdeling. Uit 

het praktijkonderzoek van Van Ruler blijkt daarentegen dat deze afdeling zich slechts 
minimaal bezighoudt met hulpverlenende advisering: “In 1976 constateerde Grunig (…) dat: 

those public relations practitioners who are most likely to counsel management are least 

likely to have information to give to management. Deze constatering lijkt ook - en nog steeds 
– op te gaan voor de werkwijze in Nederland.” (1996, p. 21) ‘Hulpverlenend advies’, 

bestaande uit formulering van onder andere beleidsnota’s en brieven alsmede 

ondersteuning van communicatieve vaardigheden van anderen, werd door de managers uit 

het onderzoek van Van Ruler niet beschouwd als essentieel onderdeel uit hun pakket van 
werkzaamheden. Een deel van de ondervraagden rekent dit onderdeel zelfs helemaal niet 

tot hun taken.

Volgens Koeleman (1997) spelen directie en lijnmanagement een cruciale rol in het 
naar wens laten functioneren van de dagelijkse interne communicatie. Hiertoe moet een 

lijnmanager terug kunnen vallen op een structuur van interne media. Daarnaast heeft hij of 

zij echter instructie en ondersteuning nodig. Volgens Koeleman ligt daarin een taak voor de 

communicatiemanager. Deze moet ervoor zorgen dat (lijn)management en medewerkers 
beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden en dat zij voldoende begeleiding 

krijgen. Elfferich claimt dat interne communicatie te belangrijk is om over te laten aan alleen 

de communicatiefunctie in een organisatie (Frithjof de Haan in Elfferich, 2006). Een interne 
communicatiespecialist is zeer gewenst. Een taak van die specialist zou bijvoorbeeld 

ondersteuning van de lijnmanager zijn. 

Veel auteurs en onderzoekers staan stil bij het belang van goed leiderschap, maar in
hoeverre organisaties hun managers in de praktijk ondersteunen op het gebied van 

adequate invulling van de interne communicatie is niet duidelijk. In tegenstelling tot de 

uitgebreide opsommingen van communicatiemiddelen en hun geschiktheid in bepaalde 

situaties, werden in de literatuur weinig concrete suggesties gevonden voor lijnmanagers in 
termen van uitvoering van hun rol en hun precieze verantwoordelijkheden in de interne 

communicatie.

Instrumenten ter ondersteuning van manager in communicatieverantwoordelijkheid

Reijnders (2002) geeft aan dat een manager praktische instrumenten nodig heeft om zijn 

leiderschap te verbeteren en om effectiever te communiceren. Voorbeelden van 
instrumenten daarvoor zijn: training, methodisch leren, coaching on the job en counseling.

Daarnaast hebben communicatie- en organisatiebureaus hiervoor vaak verschillende toolkits 

en andere hulpmiddelen ontwikkeld.

Uit voorgaande kunnen we concluderen dat aandacht voor competenties en vaardigheden 

van managers van aanzienlijk belang wordt geacht voor effectieve communicatie en effectief 

leiderschap. Opvallend is echter dat een indicatie van aandacht, tijd en budget dat hieraan 
door organisaties besteed wordt, of zou moeten worden, in de literatuur ontbreekt. Voor 

parallelle communicatiemiddelen worden meer concrete richtlijnen gegeven.
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Verantwoordelijkheid ontwikkeling en beheer van parallelle communicatiemiddelen

De stafafdeling Communicatie, het communicatiemanagement en decentrale 

communicatiemanagers worden meestal aangegeven als ontwikkelaar van parallelle 
communicatiemiddelen (Elfferich, 2006; Hemming, 2005; Koeleman, 1997; Kok, 1995; 

Reijnders, 2006; Schroevers, 2004). Het onderzoek van Van Ruler wijst uit dat de meeste 

communicatiemanagers het produceren van communicatiemiddelen inderdaad als een van 
hun voornaamste taken zien.

Wanneer wordt gekeken naar de inzet van communicatiemiddelen ten behoeve van 

de interne communicatie worden des te meer voorbeelden en tips voor de inzet of 

bruikbaarheid daarvan genoemd. Koeleman (1996) beschrijft er al ruim veertig (van 
persoonlijk gesprek tot brief, en van knipselkrant tot draaiboek), te verdelen in persoonlijke,

schriftelijke en audiovisuele middelen. 

Belang van persoonlijke communicatie tegenover parallelle communicatie

Elfferich zei in zijn boek ‘Hoera, het is weer maandag!’: “Communicatiemiddelen (…) kunnen 

de effectiviteit van de persoonlijke communicatie bij lange na niet benaderen, laat staan 
vervangen.” (p. 25, 2006) Volgens hem is het duidelijk dat persoonlijke communicatie de 

meest effectieve benadering is voor het overdragen van een boodschap, terwijl het belang 

van communicatiemiddelen veel minder groot is. Persoonlijke communicatie wordt door 

meerdere auteurs, overigens zonder ondersteunend onderzoek, gezien als de meest 
effectieve benadering voor het overdragen van een boodschap. Of daar in de praktijk ook 

naar wordt gehandeld, is echter tot dusver niet onderzocht.
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4. Onderzoekspopulatie

In het praktijkdeel van dit onderzoek zijn de hoofdverantwoordelijken voor interne 
communicatie uit 41 organisaties met meer dan 1000 medewerkers ondervraagd. Er is 

gekozen voor de hoofdverantwoordelijke voor interne communicatie omdat diegene het 

breedste beeld heeft van de werkzaamheden van de IC-functie binnen een organisatie.
Hieronder is een aantal kenmerken van de 41 onderzoeksdeelnemers weergegeven. Deze 

kenmerken zijn afgeleid uit de antwoorden op de algemene vragen uit de vragenlijst (zie 

bijlage 3) die betrekking hadden op geslacht, functiebenaming, organisatieniveau, 

verantwoording, grootte van de IC-functie en organisatiegrootte.

Geslacht deelnemers: verhouding man/vrouw

In figuur 1 is de verhouding tussen mannen en vrouwen binnen dit onderzoek te zien. In 

totaal namen aan dit onderzoek 9 mannen en 32 vrouwen deel. 

Figuur 1: verdeling verhouding mannen en vrouwen die deelnamen aan het onderzoek

Deze verhouding in geslacht bevestigt de vooronderstelling van Elving en Van Ruler (2006)

dat er geen sprake is van een glazen plafond voor communicatiemanagers. Het percentage 

vrouwen in ‘hoge’ posities is in dit onderzoek echter een stuk hoger dan in het onderzoek 

van Elving en Van Ruler, waar de verhouding tussen mannen en vrouwen bijna 50-50 was.
Dat onderzoek heeft echter gekeken naar ‘breder’ communicatiemanagement. Het zou dus 

zo kunnen zijn dat er in Nederland meer vrouwen dan mannen actief zijn in leidinggevende 

IC-functies.

9

32

geslacht kandidaat

man

vrouw
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Functies

In figuur 2 is de verhouding tussen de verschillende functies van de deelnemers geschetst.

Er werden vier functies genoemd, plus een optie om een andere benaming op te geven. In 

36 van de 41 gevallen is er sprake van een ‘interne’ invulling van de IC-functie, bij de 

overige vijf kan er sprake zijn van een invulling door zowel interne als externe adviseurs.
Interessant hierbij is dat 17 deelnemers gespecialiseerd zijn in interne communicatie en de

rest onderdeel van een bredere afdeling.

Figuur 2: functie (benaming)
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Onderdeel/geheel

Als het gaat om de organisatieverantwoordelijkheid voor interne communicatie dan kunnen 

de respondenten worden verdeeld in twee groepen. De grootste groep (33 van de 41

respondenten) is, samen met hun afdeling, verantwoordelijk voor de interne communicatie 

binnen de gehele organisatie (corporate niveau). De andere groep (8 van de 41) is
verantwoordelijk voor de interne communicatie van een onderdeel, eenheid, divisie of 

business unit. Het onderscheid tussen deze twee groepen is weergegeven in figuur 3.

Figuur 3: verantwoordelijk voor IC binnen gehele organisatie of onderdeel/ eenheid / divisie / BU

Dit onderzoek toont geen verband tussen organisatiegrootte en centrale of decentrale 

verantwoordelijkheid van de deelnemers aan dit onderzoek. Wel is het zo dat de
ondervraagden uit grotere (5000-1000 medewerkers) organisaties vaker decentraal 

verantwoordelijk zijn voor IC dan de ondervraagden uit kleinere organisaties. Dat geldt niet

voor de ondervraagden uit de categorie ‘meer dan 10.000 medewerkers: daar hebben de
ondervraagde IC-verantwoordelijken vaker verantwoordelijkheid voor de IC-functie van de

gehele organisatie dan voor een organisatieonderdeel.

33

8

onderdeel / geheel

gehele organisatie

onderdeel / eenheid / 
divisie / BU
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Verantwoording

Op de vraag aan wie de hoogst verantwoordelijke voor interne communicatie op 
organisatieniveau rapporteert, werden onderstaande antwoorden gegeven. De meeste 

hoofdverantwoordelijken voor IC (20 van de 41), rapporteren aan de directeur of Raad van 

Bestuur. Eén respondent rapporteert aan het hoofd van de HRM-afdeling. 

Figuur 4: persoon / afdeling voor rapportage door organisatiebrede IC-verantwoordelijke 
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Omvang IC-functie

Om een indruk te krijgen van de grootte van de IC-functie in de deelnemende organisaties, 
is gevraagd naar het aantal FTE dat werkzaam is in de IC-functie. Daarnaast is gevraagd 

naar het aantal FTE in het eigen team, werkzaam in de IC-functie. De antwoorden op deze 

vraag lopen erg uiteen. 

Binnen de gehele IC-functie variëren de antwoorden van 1 tot 150 FTE, met een gemiddelde 

van ongeveer 20 FTE. Binnen het eigen team lopen de reacties uiteen van 1 tot 15 leden, 

met een gemiddelde van bijna 5 FTE. Na statistische toetsing blijkt er een verband te 
bestaan tussen het aantal IC-functieleden in de gehele organisatie en het aantal IC-leden op 

de eigen afdeling.

FTE voor IC en totaal aantal medewerkers

Wanneer we kijken of er een verband bestaat tussen organisatiegrootte en aantal IC-ers, 

blijkt er na statistische toetsing echter geen sprake te zijn van “hoe groter de organisatie, 

hoe meer IC-ers”. Dat een dergelijk verband ontbreekt, wordt ook zichtbaar in onderstaande 

tabel.

Aantal medewerkers

gehele organisatie

Aantal IC-FTE

gehele organisatie

Aantal IC-FTE

eigen afdeling

Minimum Maximum Minimum Maximum

1000-5000 1 30 0.8 4

5000-10000 2 20 0 14.3

>10.000 1 150 1 10

Tabel 1. Aantal IC-FTE tegenover totaal aantal medewerkers

Uit het onderzoek van Van Ruler & Elving (2006), bleek dat de grootte van de gehele 

communicatieafdeling (dus niet alleen de IC-functie) gemiddeld ruim 6 FTE is. Er is, net als 
in dit onderzoek, wel een grote variatie in aantal FTE’s dat werkt op de 

communicatieafdeling. Ratio’s voor de grootte van de IC-functie zijn niet bekend.
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Grootte organisaties

De ondergrens om deel te nemen aan het onderzoek was een medewerkeraantal groter 
dan 1000. In figuur 5 is de verdeling in categorieën van grootte, zoals die is opgenomen in 

vraag 1f gepresenteerd.

Figuur 5: grootte van organisaties uit onderzoek
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5. Resultaten praktijkonderzoek

De vragen die de IC-functie binnen de eigen afdeling betroffen, hadden betrekking op 

activiteiten, budget en focus. Deze vragen vormden samen onderdeel twee van de 
vragenlijst. Hieronder wordt per vraag een overzicht van de resultaten gegeven.

Voornaamste taken

De meest genoemde voornaamste van de IC-functie zijn het ontwikkelen en onderhouden 
van communicatiemiddelen en het adviseren over projecten en veranderingen (beide 36 

keer genoemd). Het minst genoemd werd de optie ‘ontwikkelen van tools voor 

lijncommunicatie’. Er waren bij deze vraag meerdere antwoorden mogelijk.

In figuur 6 worden de voornaamste taken en de frequentie waarin ze zijn genoemd 
weergegeven.
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Figuur 6: voornaamste taken eigen IC-functie.
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Verhouding tijd: parallelle middelen / ondersteuning managers in lijncommunicatie

De volgende vraag uit de vragenlijst onderzocht het percentage van de beschikbare tijd dat 
door de IC-functie binnen de afdeling van de respondenten wordt besteed aan ontwikkeling 

en beheer van communicatiemiddelen en aan het ontwikkelen of uitvoeren van activiteiten

ter ondersteuning van de lijncommunicatie van managers. De grootste antwoordcategorie 
werd gevormd door de verhouding 80-20.

Er zijn 27 IC-verantwoordelijken die meer tijd besteden aan parallelle middelen en 12 die 

meer tijd besteden aan ondersteuning van de lijncommunicatie. Dat betekent dat een kleine 
70% van de deelnemers aan dit onderzoek zich - binnen de eigen afdeling - vooral 

bezighoudt met de ontwikkeling en het beheer van parallelle middelen. 

Het totaalpercentage komt niet bij alle respondenten op 100% uit. Desondanks blijkt er

sprake van een statistisch verband tussen de twee onderzochte variabelen die we in deze 

vraag hebben onderzocht. Dat betekent dat wanneer men aan middelen meer tijd besteedt, 
dat tot gevolg heeft dat aan ondersteuning van lijncommunicatie minder tijd wordt besteed

en vice versa.

Tabel 2. Tijdsverdeling aan ontwikkelen en beheren parallelle communicatiemiddelen en ontwikkelen en 
uitvoeren activiteiten ter ondersteuning van lijnmanager in lijncommunicatie

20 20% 20

804030

50%

100%

1x 1x 4x

30

% tijd aan parallelle middelen

% tijd aan ondersteuning lijncommunicatie

10

1x

30

15

40

20

40

25 60

20 40 50 50 50

3010 50

10

60 70 70 80 85 90 99

40

15
20

30
0

1
1x 1x 1x 2x 1x 1x 3x 6x 1x 1x 8x 1x 4x 1xFrequentie



16

Verhouding budget parallelle- en lijncommunicatie

Na de indicatie van tijd is gevraagd naar de verhouding in IC-budget tussen ontwikkelen en 
beheer van parallelle communicatiemiddelen en dat voor ontwikkelen en uitvoeren van 

activiteiten ter ondersteuning van managers in hun persoonlijke lijncommunicatie. De 

resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 3.

Driekwart van de respondenten besteedt een groter percentage aan parallelle middelen dan 

aan ondersteuning van de lijncommunicatie. De meest voorkomende antwoordcategorie 

wordt gevormd door de verhouding 90-10 en 80-20 aan respectievelijk middelen en 
ondersteuning van lijncommunicatie De twee deelnemers die 0% van hun budget besteden 

aan lijncommunicatie geven specifiek aan dat een andere afdeling daarvoor verantwoordelijk 

is. 

Na statistische toetsing blijkt er een verband tussen het budget voor ondersteuning van 

persoonlijke communicatie via de lijn en budget voor parallelle communicatie. Dat betekent
in principe: ‘hoe meer budget aan het één, hoe minder budget aan het ander’. Als er 

bijvoorbeeld aan middelen een relatief groot percentage van het budget wordt uitgegeven, 

betekent dit dat er aan lijncommunicatie minder wordt besteed en natuurlijk vice versa.

Tabel 3. Percentage totale budget voor IC naar parallelle – of lijncommunicatie.

De gevonden verbanden lijken logisch, wanneer aan het een meer tijd of geld wordt besteed, 

betekent dit voor de andere activiteit als vanzelf dat daarvoor minder tijd of geld over blijft.
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Veranderbehoefte focus

De laatste vraag uit het tweede onderdeel van de vragenlijst bestond uit een vraag naar de 
toekomstige focus van de IC-functie. Aan de respondenten is gevraagd of zij van plan 

zouden zijn de focus van de IC-functie binnen de eigen afdeling anders te leggen. Bij deze 

vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. De uitkomsten zijn verwerkt in figuur 7.

Er is voornamelijk aangegeven dat men meer aandacht aan lijncommunicatie (23 keer) en

meer aandacht aan verandercommunicatie (26 keer) wil besteden. Minst genoemd zijn 

‘meer aandacht aan parallelle communicatie’ (13 keer) en ‘niets veranderen’ (4 keer). In de 
categorie waar men niet van plan is iets te veranderen (het rode gebied), verklaarde één 

respondent dat in die organisatie recentelijk grote veranderingen op dit gebied doorgevoerd 

waren.

Figuur 7: veranderbehoefte
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Score MTO voor interne communicatie

De score voor interne communicatie tijdens het laatste MTO blijkt voor veel respondenten 
moeilijk te achterhalen, of was niet gemeten (14 uit 39). Twee deelnemers hebben deze 

vraag niet beantwoord. De gegeven antwoorden zijn opgenomen in onderstaand 

staafdiagram. De kleinste antwoordcategorie was de score tussen 5 en 5.9 (5 keer ingevuld). 
De hoogste scorecategorie wordt gevormd door een cijfer tussen 6 en 6.9.

Figuur 8: score voor interne communicatie tijdens laatste medewerkertevredenheidonderzoek

De score op MTO bleek niet afhankelijk te zijn van andere gemeten variabelen, zoals tijds-

en budgetbesteding aan verschillende onderdelen van de interne communicatie. Een 

dergelijk verband zou kunnen bestaan maar vereist een ander type onderzoek.
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Andere afdelingen voor middelen en ondersteuning

Het derde deel van de vragenlijst bevatte verschillende vragen over de IC-functie binnen de 

gehele organisatie. Als eerste werd gevraagd of er, naast de interne communicatiefunctie, 

andere afdelingen of groepen binnen de organisatie zijn die zich bezighouden met het 

ondersteunen van lijnmanagers in hun persoonlijke communicatie. 

Bij ongeveer 75% van de deelnemende organisaties (30 van de 41) zijn naast de IC-functie 

van de respondent een of meerdere andere afdelingen verantwoordelijk voor de 
ondersteuning van de lijnmanager in zijn (of haar) persoonlijke communicatie. Meest 

genoemde afdelingen waren HR(M) en/of P&O/personeelszaken.

Figuur 9: Andere afdelingen verantwoordelijk voor ondersteuning van lijnmanagers in persoonlijke communicatie

Dezelfde vraag is gesteld voor afdelingen of groepen die zich bezighouden met het 

ontwikkelen en onderhouden van parallelle communicatiemiddelen. Hier ligt de verhouding 

meer naar het midden (18 keer geen andere afdeling, 23 keer een andere afdeling 

verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van parallelle communicatiemiddelen,
zie figuur 10). Bij de middelen geldt dat decentrale afdelingen of divisies het meest worden 

genoemd als afdelingen die zich bezighouden met het ontwikkelen en beheren van parallelle 

communicatiemiddelen.

Respondenten die werkzaam zijn op corporate niveau hebben regelmatig aangegeven dat 

decentrale communicatiefuncties zich bezighouden met het ontwikkelen van parallelle 
communicatiemiddelen. Andersom noemden respondenten op decentraal niveau niet dat de 

communicatiefunctie op corporate niveau hiervoor verantwoordelijk zijn. 
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Figuur 10: andere 

afdelingen verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud parallelle communicatiemiddelen
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Ondersteuning anderen dan lijnmanagers in communicatieverantwoordelijkheid

Met de volgende vraag is onderzocht of de IC-functie (in de gehele organisatie) ook anderen
dan lijnmanagers ondersteunt in hun communicatieverantwoordelijkheid. Bij deze vraag 

waren meerdere antwoorden mogelijk. Bij ‘ondersteuning andere groep dan genoemd’ 

werden collega’s binnen of buiten de eigen afdeling het meest genoemd. Dit zijn naar 
verwachting de belangrijkste (overige) ‘klant’groepen in de organisaties. ‘Geen 

ondersteuning’ was de kleinste antwoordcategorie (2 keer genoemd).

De gegeven antwoorden zijn weergegeven in figuur 11.

Figuur 11: ondersteuning anderen in communicatieverantwoordelijkheid
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Parallelle communicatiemiddelen

De uitkomsten op de vraag welke parallelle communicatiemiddelen beschikbaar zijn binnen 
de onderzochte organisaties en het aantal keer dat deze door respondenten zijn genoemd, 

worden weergegeven in figuur 12.

De meest genoemde middelen zijn het intranet (door 40 van de 41 respondenten 

aangekruist) en het personeelsblad (37 keer genoemd). De kleinste categorie vormt de 

managers-sms (wordt gebruikt door 6 van de 41 deelnemers). Bij deze vraag waren 

meerdere antwoorden mogelijk. De meest genoemde middelen in de categorie ‘anders, 
namelijk’ zijn posters en folders of brochures.
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Tools voor ondersteuning leidinggevenden in persoonlijke communicatie

De uitkomsten op de vraag welke ondersteunende middelen de interne communicatiefunctie 
inzet ter ondersteuning van de manager in zijn of haar persoonlijke (lijn)communicatie 

worden weergegeven in figuur 13. Bij deze vraag waren ook meerdere antwoorden mogelijk. 

De meest genoemde tool voor ondersteuning is ‘advies’ (36 keer), de minst genoemde tool 
is ‘samenvatting’ (2 keer). De categorie ‘anders, namelijk’ bevatte onder andere 

bijeenkomsten en presentaties.

Figuur 13: beschikbare ondersteunende middelen voor ondersteuning manager in lijncommunicatie
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Stelling 1: normaal vs. verandering

Het laatste deel van de vragenlijst bestond uit drie stellingen. Die stellingen waren 
uitspraken die vrijwel letterlijk uit de literatuur zijn overgenomen. 

In onderstaand cirkeldiagram (figuur 14) wordt de verdeling in antwoorden op de eerste 
stelling “In een ‘normale’ situatie besteedt de communicatiefunctie minder aandacht aan 

interne communicatie dan tijdens veranderingen” afgebeeld (afgeleid van Buiting, 2000).

Bijna de helft (46,3%) is het met de stelling eens, maar een haast even groot deel (41,5%) is 

het er niet mee eens. Eén respondent heeft deze vraag niet beantwoord.

Figuur 14: stelling 1: normale situatie vs. verandering
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Stelling 2: impact

Onderstaande figuur illustreert hoe de meningen zijn verdeeld over de volgende stelling: 
“Persoonlijke communicatie via de lijn is impactvoller dan parallelle communicatie”. De 

meeste respondenten (35 uit 41) hebben aangegeven het eens te zijn met deze stelling. De 

categorie ‘oneens’ kreeg de minste stemmen (2 van de 41).

Figuur 15: stelling 2: impact
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Stelling 3: verantwoordelijkheid

De laatste stelling van de vragenlijst, “Als verantwoordelijke voor interne communicatie ben 
ik (samen met mijn afdeling) verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leidinggevende 

in zijn communicatieverantwoordelijkheid”, werd door het merendeel beaamd. De resultaten 

zijn in figuur 16 te zien.

Figuur 16: stelling 3: verantwoordelijkheid ondersteuning leidinggevende in communicatieverantwoordelijkheid

Het grootste deel van de respondenten (34 uit 41) is het eens met deze stelling. Zes

personen geven aan het met de stelling niet eens te zijn en één persoon geeft daarbij 

specifiek aan dat een andere afdeling hiervoor verantwoordelijk is.
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6. Conclusie

Het doel van dit onderzoek was om uitspraken uit de theorie ten aanzien van het belang dat 
wordt gehecht aan persoonlijke communicatie van lijnmanagers met hun medewerkers, in 

de praktijk te toetsen aan het feitelijke gedrag van de (interne) communicatiefunctie door 

middel van een vragenlijst. Deze doelstelling leidde tot de volgende onderzoeksvraag: 

Zijn de inzichten uit de literatuur met betrekking tot persoonlijke communicatie ook terug te 

vinden in het denken en doen van communicatiemanagers in de praktijk? En hoe vertaalt 

zich dit naar activiteiten-, tijd- en budgetbesteding aan persoonlijke
communicatie enerzijds en parallelle communicatie anderzijds?

De inzichten uit de literatuur met betrekking tot het onderzoeksthema leiden tot de volgende 
conclusies:

- De impact van persoonlijke communicatie is groter dan die van parallelle

communicatie, concrete bewijsvoering ontbreekt maar het wordt gepresenteerd als 
algemeen geaccepteerd gegeven.

- Er vindt een verschuiving plaats in de rol van de communicatiefunctie, IC wordt als 

vakgebied steeds meer erkend en verschuift in werkwijze van een actie-visie naar 

een interactie-visie. De actie-visie richt zich meer op interne communicatie als 
managementinstrument (boodschapoverdracht), terwijl de interactie-visie de nadruk 

legt op IC als tweerichtingsverkeer (dialoog).

- De literatuur is veelal gericht op parallelle middelen en besteedt weinig aandacht 
aan diversiteit in tools voor ondersteuning van de persoonlijke communicatie.

- Er is geen onderzoek gedaan naar ondersteuning van lijncommunicatie vanuit enkel 

de communicatiefunctie.

De conclusies uit het praktijkonderzoek zullen hieronder worden gerelateerd aan relevante 

bevindingen uit het literatuuronderzoek.

Persoonlijke communicatie in theorie en praktijk

Uit de resultaten van het praktijkonderzoek blijkt, dat het grootste deel van de respondenten 

eveneens vind dat de impact van persoonlijke communicatie groter is. Dat blijkt vooral 
uit stelling 2: “Persoonlijke communicatie via de lijn is impactvoller dan parallelle 

communicatie”, een uitspraak die is afgeleid uit het boek van Elfferich (2006). Praktijk en 

theorie stemmen in dit opzicht dus overeen qua visie.

Voornaamste taken van de IC functie

In theorie zijn de voornaamste taken van de IC-functie:

- Het ontwikkelen en onderhouden van communicatiemiddelen (o.a. Reijnders)
- Dus voornamelijk actiegericht, in bewoordingen van de theorie van Reijnders

- Maar ook worden taken genoemd op het gebied van ondersteuning van 

lijnmanagers in hun persoonlijke communicatie naar medewerkers (o.a. Elfferich, 
Reijnders)

In praktijk beschouwt men als voornaamste taken:

- Ontwikkeling van parallelle communicatiemiddelen (net als in de literatuur). De 

minst genoemde taak is ‘de ondersteuning van lijnmanagers in hun persoonlijke 
communicatie’. Dit sluit aan bij de veronderstelling van Reijnders, dat het vakgebied 

momenteel nog voornamelijk uitgaat van de actie-visie of een combinatie is van 

actie en interactie-visie.
- Nu nog als voornaamste taak ‘ontwikkelen en beheren van parallelle middelen’, maar 

over het algemeen geven de respondenten aan de aandacht te willen verschuiven 

naar lijn- en verandercommunicatie: dit duidt op een verandering in visie en focus 

van de IC-functie. Vervolgonderzoek over een aantal jaar moet uitwijzen of deze 
verschuiving daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
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De bovengenoemde verschuiving kan eveneens leiden tot een verandering in de positie en 

ophanging van IC binnen organisaties. IC-werkzaamheden zijn vaak verdeeld over 
verschillende afdelingen en onderdelen en wordt slechts in een aantal gevallen geleid door 

een specifieke IC-manager. Er zijn geen duidelijke richtlijnen in de vorm van ratio’s voor 

interne communicatie en bijbehorende budgetten, wat erop kan duiden dat IC nog in de 
ontwikkelingsfase is en nog niet geheel als volwassen werkveld wordt beschouwd. 

Verantwoordelijkheid IC-functie

De IC-functie ziet zichzelf over het algemeen als verantwoordelijke voor ondersteuning 
van leidinggevenden in hun communicatieverantwoordelijkheid. Maar wanneer wordt 

gevraagd naar ‘ondersteuning in persoonlijke communicatie’, ziet zij dit niet als voornaamste 

taak en geeft zij aan dat andere afdelingen daarvoor verantwoordelijk zijn (HRM, P&O). De 
stelling die vraagt naar verantwoordelijkheid voor ondersteuning van leidinggevenden in hun 

communicatieverantwoordelijkheid (stelling 3), benadrukte niet per se de persoonlijke 

lijncommunicatie, dus er kan bij de stelling sprake zijn van verschillende interpretaties.
Communicatiemiddelen kunnen lijnmanagers immers ook ondersteunen. Bij 

vervolgonderzoek moet rekening worden gehouden met het gebruiken van eenduidiger te 

interpreteren begrippen. Bovendien zou de bijdrage van andere afdelingen bij het 

ondersteunen van leidinggevenden in hun persoonlijke lijncommunicatie, nader onderzocht 
kunnen worden.

Tijd & budget IC-functie
Hoeveel tijd en budget besteedt de IC-functie aan het ondersteunen van leidinggevenden op 

het gebied van hun persoonlijke interne communicatie en hoeveel aan parallelle 

communicatiemiddelen?

De literatuur geeft hiervoor geen richtlijnen, maar uit dit onderzoek blijkt het volgende:
- In het geval van ondersteuning van lijnmanagers in hun persoonlijke communicatie 

wordt er bijna in alle gevallen meer tijd dan budget aan besteed;

- Bij de middelen wordt juist vaak meer geld dan tijd besteed (precies andersom dus);
- Een groter percentage budget voor het één, impliceert echter niet meteen dat er 

meer gebeurt, omdat bepaalde trainingen of middelen veel geld kosten in onderhoud 

of ontwikkeling. 
De vraag naar budget zou nog verder kunnen worden uitgesplitst naar budget per taak. Ook 

voor tijdsbesteding zou een splitsing per deelactiviteit kunnen worden gemaakt.

Wanneer wordt gekeken naar de tijds- en budgetbesteding voor het uitvoeren en 
ontwikkelen van activiteiten ter ondersteuning van lijnmanagers in die persoonlijke 

communicatie, blijkt dat er geen verband is tussen de tijd en aandacht die aan 

persoonlijke lijncommunicatie werd besteed en de impact die men eraan toeschrijft.
Dit kan verschillende oorzaken hebben:

- Het kan impliceren dat de stelling sociaal wenselijk is beantwoord, of dat er sprake 

zou kunnen zijn van een mogelijke discrepantie tussen houding en gedrag;
- Het kan te maken hebben met diverse organisationele factoren die het gedrag van 

de IC-professional beïnvloeden. Daarbij valt te denken aan een managementfocus 

die meer aandacht of waarde aan middelen hecht, of er is behoefte aan verdere 

ontwikkeling van kennis en inzicht op dit andere terrein. 
- Niet alle respondenten achten zichzelf verantwoordelijk voor ondersteuning van die 

persoonlijke communicatie. In een groot aantal gevallen (ruim 73%) was dat namelijk 

(ook) het werk van een andere afdeling. Men ziet het, wellicht om diezelfde reden, 
dan ook niet als de voornaamste taak van de interne communicatiefunctie. 

Ondanks dat slechts een klein deel van de respondenten ondersteuning van lijnmanagers in 

hun persoonlijke communicatie zag als taak van de IC-functie, acht het grootste deel van de 
respondenten zich wél verantwoordelijk voor ondersteuning van die lijnmanagers ofwel 
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leidinggevenden in hun communicatieverantwoordelijkheid, zoals te zien is in de resultaten 

van stelling 3: “als verantwoordelijke voor interne communicatie ben ik (samen met mijn 

afdeling) verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leidinggevende in zijn 
communicatieverantwoordelijkheid”. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek lijkt het 

erop dat dit op dit moment voornamelijk geldt voor ondersteuning in de vorm van 

middelen en in mindere mate voor ondersteuning in de vorm van training en tools 
voor persoonlijke communicatie.

Concluderend: beantwoording onderzoeksvraag

Het belang van de persoonlijke lijncommunicatie en ondersteuning wordt erkend in 
theorie en praktijk, maar in de praktijk wordt er grotendeels nog niet naar gehandeld.

Dit heeft mogelijkerwijs te maken met de ontwikkelingen die gaande zijn in het vakgebied, 

door het nog altijd handelen vanuit de actie-visie, maar ook door beperkingen vanuit 
organisaties als gevolg van een bepaalde beleidsvoering die zijn invloed heeft op de 

communicatiefunctie en aanverwante afdelingen als P&O en HRM.

Wanneer dit onderzoek over bijvoorbeeld tien jaar nog eens zou worden uitgevoerd, zal 

duidelijk worden of de verschuiving in aandacht, in de richting van de (ondersteuning van)

persoonlijke communicatie, daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Er zou bovendien door 

middel van herhaald medewerkerstevredenheidsonderzoek kunnen worden nagegaan of
deze ondersteuning van de persoonlijke communicatie van leidinggevenden door de IC-

functie, leidt tot meer tevreden medewerkers. Voor nu is duidelijk dat het vakgebied zich blijft

bewegen en dat de mensen die erin werkzaam zijn voortdurend zullen moeten meebewegen. 
Het tempo waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de eigen ambities en de kansen die de 

organisatie ziet voor deze discipline. In ieder geval geldt het spreekwoord ‘Put your money 

where your mouth is’, omdat duidelijk is geworden dat IC-ers wel willen, maar nog meer 

kunnen doen waar ze, zo blijkt uit de gegeven antwoorden, in geloven. 
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Bijlage 2: Deelnemende organisaties

Hieronder volgt een lijst met organisaties waarvan de respondenten uit dit onderzoek 

afkomstig zijn. De overige respondenten zijn niet in deze lijst opgenomen, zij wilden 

anoniem blijven. Alle deelnemers worden bij deze nogmaals bedankt voor hun medewerking.

! Achmea

! Aegon

! Arcadis

! Albert Schweitzer Ziekenhuis

! Belastingdienst

! Bijenkorf

! Connexxion

! Delta Lloyd

! De Nederlandsche Bank

! Essent

! ING

! Interpolis

! KPN

! Ministerie van Defensie

! Ministerie van Economische Zaken

! Ministerie van Justitie

! Océ

! Philips

! Politie district Noord-Holland Noord

! Rabobank

! Radboud Universiteit Nijmegen

! Sigma Kalon

! Technische Universiteit Delft

! Universiteit Utrecht

! Van Gansewinkel

! Teijin Twaron

! VGZiza

! Zorggroep
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Bijlage 3: Vragenlijst

Onderzoek interne communicatie

Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek. Deze vragenlijst richt zich op de
aandachtsverdeling tussen ontwikkeling en onderhoud van niet-persoonlijke interne 
communicatiemiddelen (= parallelle communicatie), tegenover ondersteuning van lijnmanagers in hun 
persoonlijke communicatie met medewerkers (= lijncommunicatie).

Ik wil u vragen de ingevulde vragenlijst -liefst voor vrijdag 6 april a.s.-, via de mail terug te sturen naar: 
elinesommers@student.ru.nl. 

Instructie
De vragenlijst bestaat uit enkele algemene vragen, gevolgd door een aantal vragen over de interne 
communicatiefunctie (binnen uw afdeling en binnen de gehele organisatie) en tot slot enkele 
stellingen. Naast keuzevragen worden u enkele open vragen gesteld. U kunt de keuzevragen 
beantwoorden door de letter X voor uw antwoord te plaatsen. De open vragen kunt u beantwoorden 
door uw reactie op de plek van de zwarte lijn te plaatsen. 

Succes met het invullen van de enquête!

Algemene vragen
1a. Ik ben een: 
0 man 0 vrouw

1b. Mijn functie is:
0 manager interne communicatie 0 manager / hoofd in- en externe communicatie
0 adviseur corporate communicatie 0 adviseur interne communicatie
0 anders, namelijk: _________________

1c. Voor welk deel van de interne communicatie is uw afdeling verantwoordelijk?
0 corporate niveau (gehele organisatie)
0 een onderdeel/eenheid/divisie/business unit 

1d. In totaal zijn er ____ FTE’s werkzaam in de interne communicatiefunctie van mijn organisatie. In 
mijn team zijn er ____  FTE’s werkzaam in de interne communicatiefunctie. 

1e. De hoogst verantwoordelijke voor interne communicatie binnen de gehele organisatie 
rapporteert aan:
0 directeur/hoofd Communicatie 0 directeur/hoofd HRM
0 directie/RvB 0 anders, namelijk: ____ 

1f. Hoeveel medewerkers werken er in de gehele organisatie?
0 1000-5000
0 5000-10.000
0 meer dan 10.000

1g. Welke score (uitgaande van een schaal van 0-10) heeft uw organisatie, danwel uw onderdeel, 
gehaald voor interne communicatie in het laatste medewerkertevredenheidsonderzoek, 
betrokkenheidonderzoek of personeelsmonitor? 
0 tussen 0 en 4.9 0 tussen 7 en 7.9
0 tussen 5 en 5.9 0 8 of hoger
0 tussen 6 en 6.9 0 weet niet / niet gemeten
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De interne communicatiefunctie binnen uw afdeling
2. Wat zijn, in het algemeen, de voornaamste werkzaamheden van de interne communicatiefunctie 
waar u leiding aan geeft? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
0 ontwikkelen van intern communicatiebeleid
0 ontwikkelen en beheren van interne communicatiemiddelen
0 evaluaties/metingen m.b.t. effect van communicatie
0 adviseren over projecten en veranderingen
0 ondersteunen van projecten en veranderingen
0 adviseren over lijncommunicatie
0 ondersteunen van lijncommunicatie met tools als checklists, workshops etc.

3a. Kunt u aangeven hoe de gemiddelde verhouding ligt in de onderstaande activiteiten? 
Wij besteden ____% van de beschikbare tijd (voor interne communicatie) aan ontwikkeling en beheer 
van communicatiemiddelen en ____% van die beschikbare tijd (voor interne communicatie) aan het 
ontwikkelen of uitvoeren van activiteiten ter ondersteuning van de lijncommunicatie van managers.

3b. Kunt u aangeven hoe de gemiddelde verhouding is tussen de onderstaande activiteiten, gemeten 
naar het beschikbare budget? 
Wij besteden ____ % van het totale budget (voor interne communicatie) aan ontwikkeling en beheer 
van communicatiemiddelen en ____% van het totale budget (voor interne communicatie) aan het 
ontwikkelen of uitvoeren van activiteiten ter ondersteuning van  managers in hun lijncommunicatie.

4. Bent u voornemens de focus van de interne communicatiefunctie binnen uw organisatie anders te 
leggen of anders te richten? (Meerdere antwoorden mogelijk)
0 ja, namelijk: meer aandacht aan lijncommunicatie
0 ja, namelijk: meer aandacht aan parallelle communicatie
0 ja, namelijk meer aandacht aan communicatie bij veranderingen
0 ja, namelijk: meer aandacht aan lijn-, parallelle - en verandercommunicatie
0 ja, maar iets heel anders, namelijk: ____________________
0 nee, ik ben niet van plan iets te veranderen

De interne communicatiefunctie binnen de gehele organisatie

5. Zijn er, naast de interne communicatiefunctie, andere afdelingen of groepen binnen de organisatie 
die zich bezighouden met het ondersteunen van lijnmanagers in hun persoonlijke communicatie? 
0 Nee, de communicatiefunctie doet dit als enige
0 Ja, namelijk: ____________________

6. Zijn er, naast de interne communicatiefunctie, andere afdelingen of groepen binnen de organisatie 
die zich bezighouden met het ontwikkelen van parallelle communicatiemiddelen?
0 Nee, de communicatiefunctie doet dit als enige
0 Ja, namelijk: ____________________

7. Ondersteunt de interne communicatiefunctie -naast lijnmanagers- nog anderen binnen de 
organisatie in hun communicatieverantwoordelijkheid, en zo ja: wie dan? (meerdere antwoorden 
mogelijk)
0 secretaresses 0 topmanagers
0 medewerkers 0 projectmanagers
0 geen ondersteuning aan andere groepen
0 anders, namelijk ondersteuning aan: ____________________

8. Kunt u aangeven welke van de volgende parallelle communicatiemiddelen de interne 
communicatiefunctie ter beschikking heeft? (meerdere antwoorden mogelijk)
0 intranet 0 personeelsblad
0 (digitale) nieuwsbrief 0 mededelingenbord
0 mail to all 0 brief (op werkplek/huisadres)
0 sms voor managers 0 anders, namelijk: ____________________
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9. Ter ondersteuning van de lijncommunicatie zet de interne communicatiefunctie de volgende 
ondersteunende middelen voor de manager in: (meerdere antwoorden mogelijk)
0 workshops/training 0 advies
0 coaching 0 intervisie
0 checklists 0 formats voor communicatieplannen
0 samenvatting literatuur 0 tools voor dagelijkse operationele communicatie
0 anders, namelijk: ____________________

Stellingen 

U bent nu bijna klaar met het invullen van de vragenlijst. Er volgen nog enkele stellingen.

10. In een ‘normale’ situatie besteedt de communicatiefunctie minder aandacht aan interne 
communicatie dan tijdens veranderingen.
0 eens 0 oneens 0 altijd evenveel 0 weet niet/geen mening

11. Persoonlijke communicatie via de lijn is impactvoller dan parallelle communicatie.
0 eens 0 oneens 0 gelijke impact 0 weet niet/geen mening

12. Als verantwoordelijke voor interne communicatie ben ik (samen met mijn afdeling) 
verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leidinggevende in zijn 
communicatieverantwoordelijkheid.
0 eens 0 oneens 0 dat is een andere afdeling, namelijk: ______

Mag de naam van uw organisatie worden opgenomen in een overzicht met organisaties die aan dit 
onderzoek hebben meegewerkt? Let op: de resultaten worden anoniem verwerkt.
0 nee, liever niet 0 ja, dat mag 

Hieronder hebt u de mogelijkheid om eventuele opmerkingen te plaatsen met betrekking tot interne 
communicatie (binnen uw organisatie).

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst.
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Bijlage 4: Literatuuroverzicht

In deze bijlage vindt u een overzicht van relevante literatuur over interne communicatie 

passend bij het onderzoek dat hoort bij dit overzicht. Het overzicht beoogt geen volledige 

weergave te zijn van vermelde bronnen. De boeken die zijn opgenomen zijn vaak 

gedeeltelijk samengevat, waarbij selectie heeft plaatsgevonden op voor het bijbehorende 
onderzoek interessante artikelen of onderdelen. Deze literatuurweergave geeft daardoor 

geen volledig overzicht van de inhoud van de gebruikte werken. Wanneer u meer informatie 

of gegevens van de boeken wilt hebben, kunt u deze in de inhoudsopgave en bovenaan 
elke weergave terug vinden. Voor internetpagina’s geldt dat naast de titelgegevens de 

bijbehorende link is opgenomen.
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Adema, R., Riel, M. Van en Wierenga, B. (1993). Kritische succesfactoren bij 
management van corporate communication. Delft: Eburon.

MCNO (Management van Communicatie bij Nederlandse Organisaties) door 
Corporate Communication Centre van Erasmus Universiteit Rotterdam gestart met 
probleemstelling: Onder welke beleidsmatige en organisatorische voorwaarden is 
corporate communication van ondernemingen, overheden en non-profit instellingen 
succesvol?

Subvragen:
! Wat is het beleid en de organisatie met betrekking tot corporate communicatie?
! Welke zijn de belangrijkste dimensies van cc en hoe zijn deze gerelateerd aan succes?
! In hoeverre is er sprake van een positieve relatie tussen de beleidsmatige en organisatorische 

voorwaarden bij de besluitvorming over communicatie in organisaties en het succes van 
communicatie?

Methode:
! Literatuurstudie
! Kwalitatieve interviews met communicatie-experts (opdrachtgevers & externe adviseurs)
! Kwantitatief vervolgonderzoek (mondelinge enquête bij 30 Nederlandse organisaties)

Corporate communicatie " identiteit en imago:
“Campagnes gericht op externe en interne doelgroepen met als doen het creëren of behouden van 
een institutionele persoonlijkheid, waarbij wel over specifieke producten of diensten kan worden 
gesproken, maar dan alle middel om de kracht van de achterliggende organisatie duidelijk te maken, 
nooit als doel op zichzelf” (p.11).

Kritieke succesfactoren van concerncommunicatie campagnes
1. Duidelijk beleidskader vormen t.a.v. identiteit en imago met daarbij passende inzet van 

communicatie
2. Instellen coördinatiemechanismen t.b.v. samenhang in communicatie- en gedragsuitingen
3. Vastleggen en doorvertalen van gemeenschappelijke vertrekpunten
4. Betrekken van Raad van Bestuur
5. Betrekken van externe adviseurs (t.b.v. consistentie en creativiteit)
6. Betrekken van creatieven / mediaplanners
7. Beantwoorden van vragen: wie, wat, wanneer, op welke wijze en onder welke voorwaarden?
8. Concept ontwikkelen dat aansluit bij strategie, gericht op lange termijn en onderscheidend
9. Ondersteunen van medewerkers
10. Consensus tussen opdrachtgevers en adviseurs bereiken over probleem, doelstellingen en 

boodschap
11. Structureel en planmatig invullen van communicatiestrategie (briefing)
12. Evaluatieonderzoek uitvoeren

ITO-model (input-throughput-output):
De input-fase

! SWOT analyse
! Strategische bepaling " verwerven/verdedigen van concurrentievoordeel)
! Communicatiedoelstellingen formuleren 
! Doelgroepen vaststellen
! Kernboodschap formuleren (wat moet er hoe worden gezegd?)
! Middelen vaststellen (mediastrategie)
! Organisatie van communicatie (opstellen uitgangspunten t.a.v. afstemming interne en externe 

communicatie en beheren/beheersen van operationele gang van zaken op 
communicatiegebied

De throughput-fase (besluitvorming en implementatie)
! Wie is eindverantwoordelijk, hoe worden programma’s op elkaar afgestemd?
! Implementatie: beleidskader, gemeenschappelijke vertrekpunten en gemeenschappelijke 

werksystematiek t.a.v. communicatie-uitingen
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H4 Beleid en organisatie met betrekking tot corporate communication
Samenvatting resultaten onderzoek:

! Opdrachtgevers zijn kritischer bij beoordeling organisatie van communicatiesituatie bij 
concerncommunicatie campagnes

! Marketingcommunicatoren zijn positiever in antwoorden dan concerncommunicatoren
! Besluitvormingsproces begint bij probleemanalyse, niet iedereen erbij betrokken!
! Meeste organisaties hebben corporate communicatiebeleid geformuleerd 
! Op basis van probleemanalyse wordt de communicatiestrategie geformuleerd (doelstellingen, 

doelgroepen en boodschap)
! Na strategie volgt besluitvorming, ook hierbij is niet iedereen betrokken
! Implementatie: interne doorvertaling van vertrekpunten blijkt moeite te kosten, ook lijkt de 

campagne niet altijd eerst naar binnen te worden gecommuniceerd voordat externe 
doelgroepen worden benaderd.

H5 Dimensies van corporate communicatie en hun relatie met succes
! Meeste campagnes werden opgevat als onderscheidend, herkenbaar, consequent, opvallend
! Minder: ‘uniqueness’, samenhang met andere in- en externe uitingen, humoristisch, actueel
! Professionaliteit is belangrijkste factor voor mate van succes, maar ook consistentie en 

creativiteit zijn significant
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Boomsma, S. (1994). Medewerkerstevredenheid. Deventer: Kluwer 
Bedrijfsinformatie.

Leiderschap
De invloed van leiderschap op medewerkerstevredenheid is in de volgende 
aspecten te onderkennen:

! Mate van betrokkenheid leiding:
Actieve deelname management aan kwaliteitsproces (voorbeeldrol)

! Bevorderen kwaliteitscultuur:
Inspiratie door betrekken, slechten van muren tussen afdelingen en
groepen, mate van koppeling beoordeling, werving en promotie 
medewerkers aan integrale kwaliteit, positieve feedback van resultaten

! Erkenning en waardering management voor inspanningen teams en individuele medewerkers:
waardering en erkenning voor bijdragen aan verbeteringen van teams en medewerkers

! Beleid ten aanzien van facilitaire en financiële ondersteuning:
Aanmoedigen en inspireren medewerkers door verschaffen opleidingsbudgetten, werken aan 
integraal opleidingsplan, uitdragen resultaten van medewerkers

Beleid en strategie t.a.v. bevordering medewerkerstevredenheid:
! Gebruik van relevante interne informatie

Signalen en informatie medewerkers serieus oppakken en meenemen
! Communicatie: duidelijk tweerichtingsverkeer over prestaties, bevorderen open communicatie 

om maximale betrokkenheid te realiseren

Middelenmanagement
Middelenmanagement is de wijze waarop het management de organisatie verbetert door optimale 
inzet van middelen. Tijdige beschikbaarheid is van groot belang. Informatie moet systematisch worden 
verzameld en toegankelijk worden gemaakt. Beschikbaarheid van adequate middelen is vereist.

Criteria voor medewerkerstevredenheid:
! Functie/werkgerelateerde aspecten
! Werkomstandigheden
! Organisatiegebonden aspecten (ook: opleidingsmogelijkheden, 

loopbaanontwikkelingsmogelijkheden)
! Samenwerken en leidinggeven (ook: communicatie over beleid en bedrijf, 

communicatie/feedback over resultaten
! Kwaliteit organisatie/werk
! Cultuuraspecten

Interne communicatie
" Interne communicatie is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit:
Communicatie is een van de belangrijkste factoren voor medewerkerstevredenheid. Bij onderzoek 
komt de interne communicatie bijna altijd naar voren als een van de belangrijkste knelpunten. Men 
zegt dat er te weinig gecommuniceerd wordt. Dat kan echter komen door te weinig informatie en 
overleg, of door slechte informatieoverdracht omdat het proces niet goed verloopt. Ook kan er sprake 
zijn van wantrouwen tussen zender en ontvanger. Werkelijke oorzaak van slechte communicatie ligt 
veelal in vertrouwen. Tevredenheid over interne communicatie kan gemeten worden door enquêtes, 
interviews, groepsdiscussies, werkoverleggen, exit-interviews en lezersonderzoeken.

Handreiking met voorwaarden en consequenties medewerkerstevredenheidonderzoek:
! Het management moet ontvankelijk zijn voor kritiek en bijsturing
! De basis voor te bereiken verbeteringen moet liggen in open cultuur, respect, vertrouwen
! Commitment
! Terugkoppeling van processen
! Flexibel omgang met verrassende uitkomsten
! Koppeling en interactie tussen medewerkerstevredenheid en organisatieaandachtsgebieden
! Deelname en openheid over MTO door garantie voor vrijwillige deelname en anonimiteit
! Uitvoering van passend onderzoek naar tevredenheid
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Buiting, E. (2000). Interne communicatie. Een handreiking ter verbetering.
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

“In veel organisaties wordt pas aandacht besteed aan de interne communicatie als 
er grote veranderingen gaande zijn. Organisaties zouden er echter bij gebaat zijn 
als in een normale en rustige situatie aandacht zou worden besteed aan de kwaliteit 
van de interne communicatie”. (p. 7)

Communicatie volgens Buiting:
“Intentionele activiteit van een zender waarbij, al dan niet met behulp van een medium (middel), een 
boodschap wordt overgedragen naar ene of meer ontvangers.” (p.8).

Identiteit 
Dat wat de organisatie in werkelijkheid is (uiterlijke en innerlijke kenmerken)

Imago
Het beeld dat bestaat van de organisatie (gevoelens, indrukken, meningen)

Communicatiemodaliteiten
1. Informatie (kennis t.b.v. kennisvermeerdering, reduceren onzekerheid)
2. Voorlichting (beïnvloeding via kennisvermeerdering)
3. Reclame (beïnvloeding door wilsbeïnvloedende technieken)
4. Propaganda (persuasieve communicatie, winnen voor overtuigingen)
Er is sprake van onderlinge overlap tussen deze modaliteiten.

Stappenplan voor het opstellen van communicatieplan
1. Vraagstuk identificeren
2. Analyse (doel, strategie en cultuur van organisatie)
3. Conclusie
4. Doelstellingen en taakstellingen formuleren (wie/wat/wanneer?)
5. Strategie formuleren
6. Voorbereiden (wie moet wanneer op welke wijze waarover geïnformeerd worden?)
7. Uitvoeren plan/strategie
8. Evalueren

Overzicht communicatiemiddelen en kanalen (relevant)
! Persoonlijk gesprek
! Beoordelingsgesprek
! Functioneringsgesprek
! Bijeenkomsten
! Medezeggenschapsoverleggen
! Werkoverleg
! Introductieprogramma
! Cursussen
! Informeel overleg
! Huisstijl
! Mededelingenbord
! Draaiboeken
! Handboeken
! Protocollen

! Procedureboeken
! Brieven
! Memo’s
! Rapporten
! Jaarverslag
! Directiebrief
! Bulletins
! Knipselkrant
! Nieuwsbrief
! Huiskrant
! Mededelingenblad
! Bedrijfsvideo
! Nu ook: intranet
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Crijns, R. en Janich, N. (2005). Interne Kommunikation von Unternehmen. 
Psychologische, kommunikationswitssenschaftliche und kulturvergleichende 
Studien. Wiesbaden: DUV.

Alleen de relevante artikelen uit deze publicatie worden hieronder besproken.

Deel 1 Communicatie in de onderneming
Information und Kommunikation in Organisationen – eine Facette der 
Organisationskultur: ein verhaltensorientierter Ansatz zur Analyse der Kultur in 
Organisationen (Semling, C.)

! Dit artikel beoogt een instrument voor de analyse van organisatiecultuur vorm te geven. 
Organisatiecultuur wordt gezien als een strategische succesfactor die vertaalt is in waarden 
en normen en daarom meetbaar is.

! Communicatie en informatiecultuur vormen een onderdeel van de organisatiecultuur. De 
organisatiecultuur is een sociale werkelijkheid, die zich in communicatieve handelingen 
manifesteert. Daarmee is communicatie een cultuurdager, die waarden en gedragsnormen 
weerspiegelt.

Deel 2 Interne Kommunikation unter internationaler Perspektive
Culture and communication in a multinational. An investigation into the global and local aspects in the 
internal communication of a multinational (Willemsen, M.)

! Het onderzoek had als doel om handreikingen ter verbetering van de interne communicatie bij 
een grote multinational aan te bieden

! Er is een Communication Satisfaction Questionnaire gehouden om te ontdekken wat de 
zwakke plekken in de hoeveelheid, snelheid en aandacht van de te ontvangen informatie was, 
in combinatie met het geprefereerde medium door negen opties te geven (mededelingenbord, 
meetings, e-mail, intranet, etc.). 

Het onderzoek kende drie onderzoeksgebieden:
1. Top-down instructies

technische informatie, dagelijkse informatie. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden: wie 
stuurt de informatie, is het identiek voor iedereen of moet het worden aangepast?, wat zijn de 
feedbackmogelijkheden, wat is de relevantie en frequentie van de informatie?

2. Mediakeuze
Welke informatie wordt via welk middel verspreid, zijn zender en ontvanger tevreden over de 
dagelijkse communicatieve situatie en weten medewerkers over alle verschillende bestaande 
media en weten ze waar ze specifieke informatie kunnen terugvinden?

3. Corporate identiteit / samenhang binnen de organisatie
In welke mate zijn de medewerkers betrokken bij de organisatie en zijn ze alleen betrokken bij 
hun eigen afdeling, of breder als deel van de hele organisatie?

Methode
Het onderzoek moest knelpunten van de IC in organisatie X vaststellen. Het accent lag daarbij op de 
interne communicatiemiddelen. Er werd een vragenlijst naar alle onderdelen van de organisatie 
gestuurd. Het was een exploratief onderzoek.

Na deskresearch zijn er diepte-interviews gehouden om meer te weten te komen over de IC-situatie 
van organisatie X. Daarnaast werd een vragenlijst opgesteld die werd verspreid onder de 
participanten. De vragenlijst bevatte open vragen en multiple choice vragen waarbij de medewerkers 
in sommige gevallen een antwoord konden toevoegen. Over elk onderwerp werd een open vraag 
gesteld, waarbij de medewerkers gevraagd werd positief en negatief commentaar te geven. Verder 
was er een vraag waarbij de medewerkers konden aangeven welke informatie zij misten of welke 
ontbrak. 

Onderzoekseenheden
Op alle niveaus zijn mensen ondervraagd. Er werd een onderscheid gemaakt tussen 
productiepersoneel, management en verkoop. Er werd een onderscheid in afdelingen gemaakt.
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Analyse
Alle interviews werden gelijk na het invullen geanalyseerd. In totaal werden er dertien gehouden. 
Nadat de vragenlijst was ingevuld werden de interviews gebruikt om te kijken of er verschillen waren 
tussen het kwantitatieve en het kwalitatieve deel van het onderzoek.

De volgende vragen werden gesteld:
! Welke communicatiemiddelen gebruik je?
! Ben je tevreden met de beschikbare communicatiemiddelen?
! Zijn er problemen tussen jouw vestigingen die van anderen door slechte communicatie?
! Zijn er problemen tussen jouw vestiging en het hoofdkantoor?

Resultaten
Na het onderzoek werden aanbevelingen gedaan om het gehele IC-proces te verbeteren. De desk 
research wees uit dat het belangrijk was om de effectiviteit van de organisatiestructuur te analyseren 
om het verlies van informatie te verminderen. Het werd geadviseerd om de IC te structureren door het 
vormen van een aparte IC-functie. De afwezigheid van een IC-manager had als gevolg dat er een 
relatief ongestructureerd communicatieproces bestond welke de culturele verschillen binnen de 
organisatie niet in beschouwing nam, terwijl de IC dan juist aangepast moet worden per locatie. 
Verder zou de organisatie zich bewust moeten worden van verschillende mate van identificatie met de 
organisatie, zodat de IC in verschillende onderdelen verbeterd kan worden.

De ondervraagden uit verschillende landen gaven diverse antwoorden op de vraag welke 
communicatiemiddelen zij gebruiken. In Nederland was mondelinge communicatie belangrijk en 
daarnaast telefoon. In Nederland hadden alle drie de geïnterviewde personen aandachtspunten voor 
de IC: slechte feedback, geen eenheid, geen belangstelling, etc. Nederland scoorde hierin het slechtst 
vergeleken met de andere landen. Alle personen (behalve Polen->Duitsland) hadden problemen op 
het gebied van communicatie met andere vestigingen. Meer interactie is belangrijk. 

Er waren verschillen in het antwoord op de vraag over problemen met het hoofdkantoor. Italianen 
hadden geen problemen, deels omdat het onnodig was om met het hoofdkantoor te communiceren, 
de meeste Duitsers hadden geen contact met het hoofdkantoor en de bevraagde Nederlanders 
vonden het hoofdkantoor nutteloos en geld- en tijdverspillend. Het beleid was niet duidelijk en er was 
geen goede sfeer aldus deze ondervraagden.

Er zijn een aantal belangrijke punten in de resultaten te vinden. Over het algemeen waren de 
geïnterviewden relatief positief over de communicatie binnen hun vestiging. De interviews en 
vragenlijsten laten soms grote verschillen zien, wat te maken heeft met ‘sociale wenselijkheid’ en de 
toenmalige situatie binnen de organisatie. In Nederland was de sociale wenselijkheid minder 
aanwezig omdat de deelnemers bekend waren met de interviewer.

Resultaten survey:
! De belangrijkste verbetergebieden zijn mededelingenborden, vergaderingen en intranet.
! De algehele indicatie t.a.v. kwaliteit, snelheid en aandacht aan IC is vrij negatief
! De verschillende communicatiemiddelen lieten onderlinge verschillen zien per land
! De medewerkers hadden voor een kwart nooit vergaderingen, meer dan de helft was tevreden 

over het aantal vergaderingen binnen de afdeling, maar 37% vond alsnog dat er vaker moet 
worden vergaderd. Er moeten duidelijke agenda’s komen, aantekeningen worden gemaakt, en 
de voorzitter moet zich beter voorbereiden.

! 62% van de medewerkers heeft geen toegang tot e-mail (vnl. productiepersoneel)
! Intranet is niet geïntegreerd in de organisatie: 77% had er geen toegang tot. Degenen die het 

wél gebruikten waren tevreden over het functioneren ervan.
! Top-down informatie werd redelijk goed beoordeeld, ze voelden zich goed geïnformeerd.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
! Meer onderzoek in MNC’s: ontdekken onder welke omstandigheden goede IC mogelijk is
! Onderzoek naar de invloed van het intranet in een organisatie
! Onderzoek naar het delen van informatie tussen verschillende niveaus in de organisatie
! Wat is de invloed van groeiende MNC’s op de span of control van medewerkers?
! Moet culturele bewustzijn van managers vergroot worden en leidt dat tot betere resultaten?
! Dit onderzoek moet op regelmatige basis in verschillende MNC’s worden uitgevoerd om de “

effectiviteit van communicatiebeleid breder te kunnen onderzoeken
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Driel, H. van. (2005). Digitale communicatie. Amsterdam: Boom.

Deel 1 Media en de digitale samenleving

H1 Een digitale cultuur (Spoormans, G.)
“(…) digitale cultuur [is een] verzameling gedachten, waarden, opvattingen en 
overtuigingen die we delen met anderen en die ten grondslag liggen aan onze 
handelingen.” (p.19)

Cultuur en communicatie
! De orale cultuur

Vanaf 400 v.Chr., kenmerken:
1. eenheid van tijd en ruimte
2. interactiviteit
3. persoonlijkheid
4. vluchtigheid
5. algemeenheid
6. losse structuur

! De schriftcultuur
Volgde tijdperk oraal op (als dominante vorm van informatieoverdracht), eigenschappen:
1. tijd- en ruime overschrijdend
2. eenrichtingsverkeer
3. onpersoonlijkheid
4. duurzaamheid (ontlasting geheugen)
5. specialisatie (concentreren op deelaspecten door ‘geduld’ papier)
6. gestructureerd

! De beeldcultuur
1. periode van 20

ste
eeuw, toen beelden een zelfstandigheid kregen als gevolg van 

beschikbaarheid materiaal en gemak van productie
2. schriftcultuur+ (iconische kwaliteiten, valt samen met werkelijkheid)

! De digitale cultuur
Begin jaren (19)90. Technologiesering van het woord, virtuele wereld, eigenschappen:
1. multimedialiteit (geluid, beeld en tekst in één digitale code)
2. interactiviteit (direct ingrijpen)
3. virtualiteit (wat is echt?)

De bovenstaande drie elementen van de digitale cultuur vormen een nieuwe context voor ons 
handelen. Kenmerkend voor een digitale cultuur is de netwerkstructuur.

“Het zwaartepunt binnen het communicatieproces verschuift in de richting van de gebruiker. ” (p.34)

H2 Een veranderend medialandschap. (Driel, H. van.)
Digitalisering: ongrijpbaar, onbepaalbaar, verstrooid, multicultureel, multimediaal, veelkleurig, 

interactie, individualisering en pluriformiteit

Digitalisering maakt afstand onbelangrijk en opslagmogelijkheden zijn geëxternaliseerd (in 
bibliotheken, archief en internet). Nieuwe media worden steeds sneller geaccepteerd. Er vindt snelle 
informatiegroei plaats. Gebruikerskenmerken veranderen naar individualistisch en pluriform.

Het schrift ontwikkelde zich tot “een optimaal communicatiemiddel in situaties waarin de oraliteit 
tekortschoot. Tijd en ruimte bleken hierbij de bepalende factoren.” (p.50).Nu, met de digitale media, 
kan men goed multi-tasken en went men aan de verschillende kanalen en onderwerpen.

Wie communiceert waar met wie en hoe?
! Tussen twee participanten: schriftelijk, mondeling, digitaal
! Een organisatie: via website, advertenties e.d. (corporate identity)
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Verschillende communicatieve situaties:
1. Eenheid van ruimte en tijd (mensen praten met elkaar in dezelfde ruimte, alle zintuigen)
2. Breuk in ruimte en eenheid van tijd (rechtstreeks in verschillende ruimten via telefoon/chat)
3. Breuk in ruimte en tijd (literatuur, breven, websites, e-mail, grote rol voor technologie)

Verschillende communicatieve doelen:
1. Bereiksdoelstellingen (mate en frequentie waarin doelgroep wordt bereikt)
2. Procesdoelstellingen (verwerking en opinies over boodschap)
3. Effectdoelstellingen (effect van communicatie voor product/organisatie)

Dit is te koppelen aan de expressieve, referentiële en appellerende doelen van Jakobson uit 1963.

Deel 2 Vormen van digitale communicatie
H4 Digitale communicatie en het werken in organisaties (Wijst, P. van der)
Ontwikkeling ICT in bedrijfsleven heeft grote groei doorgemaakt. Er worden virtuele teams en 
bedrijfswerelden gecreëerd, en dat heeft consequenties voor leiders.

Nieuwe media en de communicatie in organisaties
De grootste verandering is het ontstaan van intensieve netwerken. Probleem dat daarbij ontstaat, is 
dat van information overload, waardoor beheersing van de communicatie steeds lastiger wordt. Dit is 
vooral het geval in de e-mail, door ongewenste post en het lastig vaststellen van prioriteit in de 
beantwoording. Desondanks wordt e-mail nog steeds alleen maar meer gebruikt.

De inzet van media kan een meerwaarde hebben, bijvoorbeeld in klantcontact, waar iemand klanten 
op afstand kan helpen via mobiele telefonie. Dichterbij kan iemand presentaties geven vanaf een 
laptop en kan men met die laptop voortdurend online en op het intranet zijn. Diverse 
softwaretoepassingen kunnen werkzaamheden op de pc ondersteunen.

Naast de efficiëntie van media zijn er ook nadelen. Vaak is de vraag welk medium voor welk doel kan 
worden ingezet. Uit een evaluatie van virtuele samenwerking kwam naar voren dat e-mail de basis 
van de samenwerking vormde (informatievoorziening en coördinatie). Echter, voor werken aan relaties 
en vriendschappen en andere sociale interactie zoals kennismaking is dit niet het geschikte medium. 
Daarvoor is face-to-face contact het beste, en daarna telefooncontact. Die twee zijn rijker en sneller. 
Non verbale signalen maken het bovendien mogelijk om je beter in te leven in een persoon. 

Het gebruik van digitale communicatiemiddelen wordt door veel bedrijven gestimuleerd, maar hoe ze 
moeten worden ingezet is vaak nog onduidelijk. Het heeft grotendeels te maken met de rijkheid in 
verhouding tot de ‘zwaarte’ van de communicatie.

Het leiderschap dat met deze digitale omgeving samengaat, bestaat vooral uit delegeren. Teams in 
een virtuele organisatie blijken weinig behoefte te hebben aan leiders en de aanwezigheid van een 
leider, zo blijkt uit onderzoek, heeft geen effect op teamresultaten of effectiviteit.

In verhouding met face-to-face teams, zijn de resultaten voor besluitvorming minder positief voor 
virtuele teams. Dit heeft waarschijnlijk te maken met “de rijkere communicatieve mogelijkheden van de 
laatste”. (p.105). De rijkere communicatie werkt positief door op de relationele kant van de 
samenwerking, waardoor de output verbetert. Dit kan in een virtueel team verbeteren door video-
conferencing. Ook het werken in virtuele teams wordt in het algemeen lager gewaardeerd dan het 
werken in face-to-face teams. Dit heeft te maken met gebruiksvriendelijkheid van media, maar ook 
met diepere sociale factoren. Een goede samenwerking is niet eenvoudig, common ground is lastig te 
creëren. Kenmerken van de ‘ideale virtuele groepsleden’ zijn dan ook: geduld, vastberadenheid en 
doorzettingsvermogen, en ten slotte tolerantie en flexibiliteit.

Conflicten lopen in virtuele organisaties eerder uit in onbeleefde gedragingen, want men is minder 
bezig met het gezicht van de ander. Dat kan conflicten in de hand werken. Vertrouwen is daarom een 
belangrijke factor in het slagen van een virtuele organisatie. Face-to-face contact, éénmalig 
bijvoorbeeld, is daarom belangrijk. Internationale teams moeten rekening houden met culturele en 
talige aspecten.

In virtuele organisaties valt de signaalfunctie van de manager weg, er is sprake van een telepresentie. 
De levendigheid in deze aanwezigheid hangt samen met mediarijkheid. Communicatieve 
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leiderschapstaken (visie en normen communiceren, voorbeeldgedrag tonen, meningen beïnvloeden, 
motiveren, aanmoedigen tot input, coachen en begeleiden, vertrouwen scheppen, positieve feedback 
geven) kunnen moeilijk door software worden uitgevoerd. Voor de communicatieve taken zijn rijke 
media nodig. De teams moeten zich daarna van gezamenlijke verantwoordelijkheid bewust zijn. 
Onderzoek moet uitwijzen hoe de traditionele leiderschapstaken gewaarborgd kunnen worden om de 
projecten net zo goed te laten verlopen als bij face-to-face teams. Het sociale aspect is 
doorslaggevend! 
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Edvardsson, E., Kuhlman, I. En Crommelin, R. (1998). Management van 
mensen (red.). Assen: van Gorcum.

H1: situationeel leidinggeven (Hersey en Blanchard)
Voorwaarden voor uitvoering van situationeel leiderschap:
! Helderheid over functies: duidelijkheid over wat de manager van de 

medewerker verwacht en vice versa
! Verantwoordelijkheid manager voor ontwikkeling medewerkers: coaching
! Belangstelling voor de menselijke factor

Gedragsstijlen leidinggevende:
! Sturend gedrag: mate waarin leidinggevende zich bezig houdt met specificeren taken en 

verantwoordelijkheden van individu/groep (instructie)
! Ondersteunend gedrag: manier waarop de leidinggevende tweerichtingscommunicatie 

onderhoudt

Instrueren, motiveren, participatie, delegeren: de taken van de leidinggevende variëren, en daarmee 
moet hij of zij ook variëren in gedragsstijl: het is afhankelijk van de situatie en behoeften van de 
medewerkers aan wie hij/zij leidinggeeft (met betrekking tot capaciteiten, kwaliteiten, bereidheid tot 
verantwoordelijkheid, opleiding en ervaring = taakvolwassenheid).

H2 succesfactoren van leiderschap
! Weten wat er speelt
! Problemen niet uit de weg gaan
! Participatie in besluitvormingsproces aanbrengen, keuzemogelijkheden bieden
! Bewust zijn van invloed van het eigen gedrag
! Congruent zijn
! Leeromgeving creëren
! Bewust zijn van het onbewuste (leren van anderen, anderen begeleiden en daarvan leren)
! Managementvaardigheden trainen 

H3 mensen motiveren
Veel benaderingen: scientific management; HRM; Maslov; Herzberg, McGregor X en Y; Adams, 
billijkheidstheorie; Vroom, verwachtingstheorie, Locke en Latham, doelstellingstheorie; MbO.

H7 gesprekken met medewerkers
! Gesprekstechnieken " vereiste om te beheersen door manager
! Doel – middel – vorm

Diverse tips gegeven voor managers voor het voeren van bepaalde gesprekken (bijv. slecht nieuws)

H12 integraal management
Rol lijnmanagement

! In de pioniersfase: centrale rol, autocratisch, directe communicatie, persoonsgericht
! In de differentiatiefase: mechanisatie, standaardisatie, specialisatie, coördinatie

problemen " coördinatie, verticale communicatie, staf-lijn (onduidelijkheid over wie 
verantwoordelijk is), motivatie

! In de integratiefase: vlakke, brede organisatie, groeiend en meer complex, sturen op 
processen in plaats van op producten
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Elfferich, P. (2006). Hoera, het is weer maandag! Medewerkertevredenheid
door interne communicatie. Zaltbommel: Thema.

H1 De piramide van lekker werken
! Interne communicatie is een onmisbare component in de stimulatie van 

goed werknemerschap.
! Van de werktijd gaat 46% zitten in informatie ontvangen, verwerken en 

doorgeven. 25% van inkomende mail is niet nuttig. Vergaderen is 
belangrijkste tijdverspiller.

! Een fijne baas, goede samenwerking met de direct leidinggevende en met collega’s leveren 
een belangrijke bijdrage aan arbeidssatisfactie.

! Stress geeft veel problemen, welzijn is een belangrijke factor in tevredenheid.
! Kleine organisaties luisteren beter naar hun medewerkers.

H2 Interne communicatie is hard werken
" Met een grote beloning!:
“Er zijn geen succesvolle ondernemingen met slechte interne communicatie en er zijn geen marginaal 
florerende organisaties met een uitstekende interne communicatie.” (p.19)

Interne communicatie = 
1. Bezigheid: communicatie tussen personen en groepen in organisatie

! Misverstanden: zelden eenvormige en eenduidige boodschap
! Interpretatie ontvanger: hoe meer ontvangers, hoe meer verschillende
! Ontvanger bepaalt waarden boodschap
! Bijdrage aan succesvol gedrag (werkzaamheden, bedrijfsprocessen)
! Soorten informatie (taak, betrokkenheid, binding/ontwikkeling, zorg)

2. Verschillende gedaanten: middelen en media
“Directe communicatie van leidinggevenden met personeel blijkt vertrouwensband met bedrijf 
sterk te kunnen stimuleren. Communicatiemiddelen als nieuwsbrieven en intranet kunnen de 
effectiviteit van de persoonlijke communicatie bij lange na niet benaderen, laat staan 
vervangen.” (p. 25)
! Werkoverleg
! Training (communicatie, gespreksvoering, leidinggeven en communicatie)
! Sturing geven aan goede informatiedoorstroming en aan de interne 

communicatie (belangrijker dan uitvoering werk), training, coaching en belangstelling

3. Inrichting en sturing: communicatiemanagement
! Open verkeer is nodig: informeren, communiceren en samenwerken i.p.v. eenrichting
! “interne communicatie is te belangrijk om over te laten aan de afdeling communicatie”

(Frithjof de Haan, p. 30)
! Een Interne communicatiespecialist is zeer gewenst (moet bijv. ook lijnmanagers trainen)

4. Professie, vak, ambacht: communicatiewetenschap en –kunde

5. Voorwaarden (Drucker)

H3 Drie parallelle interne communicatietrajecten
1. Traject in visie en missie tot kernwaarden
2. Traject van competentiemanagement tot loopbaanontwikkeling
3. Traject van medewerkertevredenheidonderzoek tot verbetermanagement

1. Van missie en visie tot kernwaarden
Een effectieve missie en visie geven de kern van organisatie en ambitie weer. Ze stimuleren 
verandering en creativiteit. Missie en visie zijn een belangrijk deel van de strategische beleidsvorming.
In de kerncompetenties (succesbepalende factoren) staat de manier waarop men wil samenwerken 
om de doelstellingen te bereiken. Dit is in feite de cultuur. De kernwaarden geven aan hoe de 
organisatie zich opstelt in de omgeving en die kernwaarden moeten van binnen naar buiten uitstralen.
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2. Van competentiemanagement tot loopbaanontwikkeling
Competentiemanagement ondersteunt de ontwikkeling van medewerkers. Organisatieontwikkeling en 
persoonlijke ontwikkeling moeten met elkaar verbonden zijn. Dit is een HRM-instrument, maar ook een 
communicatietraject en –instrument. Externe ondersteuning kan hierin voordelen opleveren. HRM en 
Communicatie moeten voortdurend samenwerking op het gebied van competentiemanagement. 

3. Medewerkertevredenheidonderzoek
˝(…) instrument om welzijn van de organisatie vanuit het perspectief van medewerkers te meten, 
knelpunten op te sporen, gewichten aan die knelpunten toe te kennen, verbeterreacties in gang te 
zetten en daaraan meetbare sturing te geven˝. (p.44).

Negen dimensies van MTO: algemene tevredenheid, werkzaamheden, collega's, leidinggevende, 
ontwikkelingsmogelijkheden, beloning, organisatie, arbeidsomstandigheden, werkdruk. Communicatie 
over MTO heeft een langetermijndoel (geloofwaardigheid) en een kortetermijndoel (hoge respons). 

H4 Doorslaggevende factoren in medewerkertevredenheid
Onderzoek naar tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers richt zich op de negen 
bovenstaande gebieden. De drie grootste tevredenheidsbepalers zijn:

1. De organisatie moet een prettige organisatie zijn om voor te werken
2. Je moet met plezier naar je werk gaan
3. Je moet gewaardeerd worden in de organisatie

Direct daarna is er de behoefte om trots te kunnen zijn op de organisatie.

Organisaties moeten volgende factoren benutten om MT verder uit te bouwen:
1. Plezier in het werk stimuleren
2. Leuk werk bieden
3. Aandacht hebben voor persoonlijke ontwikkeling
4. Duidelijkheid hebben/geven over verwachtingen
5. Capaciteiten goed benutten

De volgende punten moeten organisaties eerst aanpakken/verbeteren:
1. Een leuke organisatie zijn om voor te werken
2. Waardering voor het werk meer laten blijken
3. Trots op organisatie stimuleren/vergroten
4. Achter beleid organisatie staan, zorgen dat medewerkers erachter staan
5. Omgangsvormen binnen organisatie veranderen

IC vormt in MTO vaak geen specifieke onderzoekscluster maar is wel rode draad in andere clusters. 
Daarbij gaat het veelal om de informatiedoorstroming en de rol van de leidinggevende daarin, of om 
de bekendheid met doelstellingen en resultaten van de organisatie.

Top drie van IC om te benutten:
1. Verwachte resultaten duidelijk communiceren
2. Duidelijkheid geven over waar je met welke vragen terecht kunt
3. Medewerkers op de hoogte stellen van organisatiedoelstellingen

Top vier van aspecten IC ter verbetering (aanpakken):
1. De overall communicatie
2. Het op de hoogte houden van medewerkers door leidinggevende
3. Positieve feedback geven door leidinggevende
4. Duidelijkheid verschaffen waar medewerker terecht kan voor opleidingen

Top vijf van rol en invloed leidinggevende op aspecten IC
1. Op de hoogte houden van medewerkers
2. Positieve feedback geven
3. Duidelijkheid bieden over bij wie je moet zijn met welke vragen
4. Voldoende functioneringsgesprekken realiseren
5. Samenwerking binnen afdeling bevorderen
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H5 IC, HRM en Organisatieadvies: vrienden voor het leven?
Factoren in ontwikkeling IC

! Meer nadruk op de verantwoordelijkheid voor IC in de lijn
! Behoefte aan maatwerkadvies in de lijn op gebied van IC, ˝De centrale stafafdeling IC is

daarop vaak onvoldoende berekend, want zij is vooral sterk georiënteerd op beheer van 
corporate media en middelen.˝ (p.63)’.

! Vakgebied IC heeft amorfe uitstraling
! Onduidelijkheid over vakgebied: IC blijft zwerfkei
! HRM groeit en overlapt met IC
! Extern inhuren kwaliteit, wat ten koste gaat van dienstverlening centrale stafafdelingen

Deel 2 Bedrijfscases

SNS Bank
SNS heeft zich in 2001 geheroriënteerd op de externe en interne markt. Interne communicatie speelde 
in het traject een belangrijke rol. Deze focus bleek succesvol: in 2004 bleek uit een MTO dat de 
medewerkertevredenheid ten opzichte van 2003 bijzonder sterk was gestegen. SNS won daarmee de 
Tevredenheidsaward.

Een onderdeel van het betrekken van de medewerkers was het werken aan de gewenste cultuur en 
het uitdrukken daarvan in heldere kernwaarden (integer, transparant, geïnspireerd, professioneel, 
samenwerken met plezier, verantwoordelijkheid geven en nemen, zelfbewust en eigenzinnig).

Het motto van de interne herpositionering was Spranklnd&Sl!m. Naast de inzet van diverse 
communicatiemiddelen werden er in 2001 acht roadshows georganiseerd waar de directie door het 
land ging. Daarna kon men via e-mail met vragen bij de hoofddirectie terecht.

In 2002 was de verandering in volle gang en de communicatie-inspanningen werden opgevoerd, door 
een maandelijkse muurkrant en wekelijkse werklunch van hoofddirecteuren met steeds verschillende 
medewerkers. De uitkomsten van deze gesprekken en die van de e-mails naar de hoofddirectie
worden verspreid in de organisatie. In 2002 is er ook een groot personeelsfeest waar het nieuwe logo 
onthuld wordt. Daarna wordt gestart met de lancering van de nieuwe huisstijl.
Er werd een nieuw opleidingstraject gestart: START (SNS training aankomend retail talent). Daarnaast 
zijn er diverse groeiprogramma’s. In het callcenter brengt directeur Richard van Schaik een nieuwe 
visie: hij legt het accent op lijncommunicatie en persoonlijke communicatie door leidinggevenden. Het 
credo in deze open communicatie is: communicatie is er zijn.

Heembouw
Bij Heembouw werken ongeveer 230 mensen (2005). De helft daarvan is uitvoerend, de andere helft 
vervult een kantoorfunctie. In 2001 en 2004 heeft het bedrijf de Tevredenheidsaward voor leukste 
werkgever van Nederland gewonnen. Kernwaarden van de organisatie zijn: klantgericht, betrouwbaar, 
mensgericht, ambitieus en ondernemend.

De interne strategie richt zich op het ‘boeien en binden’ van medewerkers, door verbetering van 
kennis en vaardigheden. Doel daarbij is de persoonlijke effectiviteit te vergroten. Het concept en de 
materialen hiervoor zijn intern ontwikkeld. Iedere medewerker heeft een persoonlijke coach waarmee 
regelmatig gesprekken worden gevoerd. De coach is meestal een (midden)manager, die wordt 
opgeleid binnen de organisatie.

Er is binnen Heembouw een sterk intern communicatiebeleid. Er is een grote voorkeur voor 
mondelinge communicatie en persoonlijk overleg. Peter Lammertink, van de holding-directie, zegt 
daarover: “Het is een misverstand dat e-mail een communicatiemiddel zou zijn, het is een 
informatiemiddel. Het is een middel zonderde mogelijkheid van intonatie of lichaamstaal, zonder 
inleving. Bij Heembouw loop je liever bij elkaar naar binnen, want dat is samenwerken. Of je pakt de 
telefoon.” (p.87).

In 2001 vindt het eerste MTO plaats, waaruit blijkt dat de IC een aandachtspunt is. Door de groei staat 
de kwaliteit ervan onder druk. Van de IC is daarom een voortdurend aandachtspunt gemaakt.
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Grolsch
In 1998 kwam bij Grolsch een verandertraject op gang, waarbij de medewerkers nauw betrokken 
waren. Er wordt een eigen brouwerij gebouwd en de bestaande locaties gaan sluiten. Er moet dus een 
heel nieuw organisatieontwerp komen. Er werd een intensief opleidingstraject gestart. In 2004 was
alles rond en wordt een nieuwe visie geformuleerd, gericht op de kracht van Grolsch. Vanaf 2005 
werden de nieuwe visie en missie naar binnen toe bekend gemaakt. Dat gebeurde via directe, 
mondelinge communicatie vanuit de leiding. Die wordt ondersteund door prikborden, het
personeelsblad en digitale nieuwsbrieven.

Univé
Na een reorganisatie moest in 2004 Univé de organisatie er intern weer bovenop brengen. De 
medewerkertevredenheid moest verbeteren. Daarom werd meer werk gemaakt van de IC. Er werd 
voor managers een training georganiseerd om kennis en vaardigheden op het gebied van 
communicatie te verbeteren. Het intranet stond hierin centraal.

PCM
Uit een MTO blijkt dat de communicatie in PCM zorgwekkend genoemd kan worden. Er worden 
nieuwe communicatiedoelstellingen ontwikkeld die gericht zijn op vertrouwen, neuzen richten en 
samenwerken. Daarnaast wordt competentiemanagement geïntroduceerd. De persoonlijke 
communicatievaardigheid wordt getraind door een communicatietraining.

Van Gansewinkel
Al vanaf het begin wordt er binnen Van Gansewinkel veel aandacht besteed aan de IC. De 
medewerkers staan centraal in de informatievoorziening; pas daarna volgt de buitenwereld. Er zijn 
korte communicatielijnen. Kernwaarden zijn: klantgerichtheid, integriteit, vakmanschap, veiligheid en
innovatie. In het MTO van 2003 haalde Van Gansewinkel de hoogste landelijke score en in 2004 
gebeurt dat nogmaals. Er wordt meer aandacht besteedt aan de communicatie tussen medewerkers 

en lijnmanagers, door middel van bijvoorbeeld een planneropleiding.
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Hemming, B. (2005). Communicatie managen. Amsterdam: Boom.

H1 Managen van de interne en externe omgeving / organisatie in spagaat
Intern: voorwaarden scheppen voor continuïteit en prestatiestimulerend werkklimaat
taak- en beheersinformatie, maar ook beleids- en cultuurinformatie

Extern: kennis hebben van veelzijdig publiek (stakeholders), issuemanagement, 
persbeleid o.l.v. communicatiemanager " positioneren organisatie in omgeving

Het is steeds belangrijker om open te zijn over wat er in de organisatie speelt, en er is een
toenemende interesse in corporate reputatiemanagement / identiteitsmanagement. Reputatie bepaald 
grotendeels het succes van een organisatie. Het management ervaart op dit gebied interne en externe 
druk. Dit vraagt een effectieve communicatie, waarbij harmonie, onderhandeling en openheid centraal 
staan. 

Plaats en functie in de werkomgeving, afhankelijk van:
! Aard van het werk 
! Hiërarchisch niveau (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden)
! Plaats in de organisatie (functionele samenwerkingsverbanden)
! Persoonlijke drijfveren

Wat motiveert iemand?
! Persoonsgebonden factoren: kenmerken van persoon (mentaliteit, karakter, etc.)
! Situatiegebonden factoren: kenmerken situatie waarin men verkeert (stijl van leidinggeven, 

kwaliteit personeelsmanagement, positie in structuur organisatie, etc.)

Basisbehoeften motivatie:
! deel uitmaken van een groep
! onderscheidingsbehoefte
! invloed kunnen uitoefenen op eigen werksituatie

Demotivatie leidt tot verzuim, conflicten of vertrek. Dat is voor de organisatie erg kostbaar. Vaak hangt 
het samen met onduidelijkheid over de werkgelegenheid, bijvoorbeeld tijdens reorganisaties.

De leidinggevende vormt een centrale functie in de interne communicatie. Moet het gedrag van de 
medewerkers beïnvloeden door:

! Opleiding en opvoeding (macht begrijpen/zelf leiding geven)
! Overreding en overtuiging (cognitief/affectief)
! Macht (reglementen, sancties)

De rol van de manager is tegenwoordig niet meer gericht op alleen productie, maar meer op het 
begeleiden van medewerkers zodat die hun werk goed doen. Daarvoor dient hij een goed klimaat te 
scheppen. 

Blake en Mouton; leiderschapsstijlen:
1. Country-club leiderschap: veel aandacht voor mens, weinig aandacht voor productie
2. Coöperatief leiderschap: veel aandacht voor mens, veel aandacht voor productie 
3. Functioneel leiderschap: gelijke, middelhoge verhouding in aandacht mens/productie
4. Inhoudsloos leiderschap: weinig aandacht voor zowel mens als productie
5. Autoritair leiderschap: veel aandacht voor werk en heel weinig aandacht voor mens

‘Menselijk kapitaal’ binnen een organisatie wordt steeds belangrijker (daarbij behorend: stijl 1-3).

Organisatieverandering
! Sterke behoefte aan voortdurende informatie-uitwisseling
! Invoeren en doorvoeren constant monitoren en sturen

Interne communicatie
“Ware kracht van organisatie zit in de medewerkers zelf”: de medewerker moet centraal staan in 
driehoek structuur, strategie en cultuur. Elk van deze zaken heeft zijn eigen vorm van interne 
communicatie:
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1. Strategie: motiverende/beleidscommunicatie (inzicht in beleidsdoelen, resultaten).
Communicatiemanager moet informeren, overreden en dialoog inzetten.

2. Structuur: taak en beheersinformatie (informatie over werkproces, commerciële informatie). 
Communicatiemanager moet waken over het imago en de reputatie van de organisatie.

3. Cultuur: cultuurcommunicatie (kader van waarden en normen).
Communicatiemanager moet zorgen voor een communicatiebeleid dat rekening houdt met de 
bestaande culturen in de organisatie, door de inzet van middelen met aan bepaalde 
(sub)cultuur aangepaste boodschappen.

De kwaliteit van IC is afhankelijk van de visie van het management. De communicatiemanager moet 
voor het communicatiebeleid consensus bereiken met het management over de uitgangspunten van 
IC. Daarbij speelt het een rol hoe het management tegen de medewerkers aankijkt (negatief/positief 
mensbeeld) en de visie op organiseren en management (taakgericht/relatiegericht).

Het externe krachtenveld
Bestaansrecht organisatie wordt ontleend aan maatschappelijke functie, belangenpartijen, instanties.

H2 Het managen van beeldvorming / communicatie en gedrag
! Beeldvorming is complex, iedereen heeft een verantwoordelijkheid
! Intern en extern aan werken

De communicatiemanager moet zorgdragen voor positieve externe beeldvorming. Beloftes nakomen,
MVO. Positioneren kan via identiteit, voornemens en handelswijze, corporate advertising en in 
verschillende publicaties. Daarnaast moet je interne en externe issues aan de orde brengen en 
onderzoeken. Echter, ook management en medewerkers moeten hun verantwoordelijkheid kennen.

Een organisatie kan zich positioneren door waarden en ideologie. Dit zijn referentiepunten, die laten 
zien ‘wie je bent’. De organisatiecultuur vormt het fundament van de dagelijkse gang van zaken in de 
organisatie. Vitale en sterke cultuur is positief maar kent ook gevaren, het risico dat het een 
vanzelfsprekende handelswijze wordt, die verandering in de weg staat. In een zwakke cultuur, waar 
veel regels en procedures nodig zijn, is er het risico dat de regels en voorschriften ook verandering in 
de weg staan.

Cultuurverandering kan volgens Sanders en Nuijen in twee modellen worden onderscheiden:
1. cultuurommekeer (acute noodzaak tot verandering, veel beroering)
2. cultuuronderhoud (voortdurende alertheid)

Corporate identity
CI-mix: symboliek, communicatie en gedrag waarmee een organisatie zich als persoonlijkheid intern 
en extern kan presenteren. Dit manifesteert de persoonlijkheid, identiteit van een organisatie. Het laat 
zien waar de organisatie voor staat en is een belsissende succesfactor.
De symboliek is de visuele presentatie van een organisatie (één naam, of meerdere namen per 
onderdeel bijvoorbeeld), communicatie is het instrument waarmee men verandering bij mensen kan 
veroorzaken.

“De eerste en belangrijkste richtlijn bij een effectieve communicatie is een niet te kleinschalige 
segmentatie van de doelgroepen.” (p.90). 

H3 Het managen van onderzoek / communicatie en onderzoek
! Toenemende belangstelling voor communicatie. 
! Intern: vragen die leiden naar kenmerken organisatiecultuur en motivatie
! Om een consistent communicatiebeleid te ontwikkelen moet geld worden vrijgemaakt voor 

onderzoek. Dit onderzoek begint met een informatiebehoefte. Het kan in allerlei vormen 
plaatsvinden.

H4 Managen van integratie / communicatie in het beleidsproces
Beleid maken is een cyclisch proces, evaluatie gevoerde beleid leidt tot invoering nieuw of herzien 
beleid. Voor het bereiken van goede resultaten moeten verschillende managementgebieden 
samenwerken en samen afstemmen. 



18

Managen communicatie
Voorwaarde: duidelijke en richtinggevende organisatiestrategie als basis interne communicatiebeleid.

! Belangrijk om op maat te communiceren, dicht bij de werkvloer staan en IC een volwaardige 
plaats geven

! Tweerichtingsverkeer is erg belangrijk 
! Hoofdvoorwaarden voor effectieve IC zijn: invoelingsvermogen, juiste taal, geloofwaardigheid 

en vertrouwen 
! Voor de medewerker moet de informatie aansluiten op de behoefte. “Goede PR begint thuis, 

externe communicatie wordt intern voorbereid”

Het topmanagement heeft ook een verantwoordelijkheid in de IC, ze moeten kijken of:
! Berichten top in overeenstemming zijn met organisatie/communicatiedoelen
! Gedrag vanuit top overeenstemt met die berichten
! Interne en externe communicatierollen van top uitwisselbaar en geïntegreerd zijn
! Top behoeften begrijpt
! Persoonlijke betrokkenheid uitgestraald wordt
! Feedbackkanalen richting top beschikbaar zijn
! Communicatie top geïntegreerd is in het totale beleid
! Berichten top gelijktijdig komen met die van andere managers
! Berichten top via juiste kanalen verspreid zijn
! Rol IC top hetzelfde is als die van andere managers
! Communicatie top goed getimed en geregeld is
! Top een leidinggevende rol in communicatie op zich neemt m.b.t. belangrijke onderwerpen

H5 Het managen van communicatiebeleid / communicatie als beleidsinstrument
1. Strategisch beleid
2. Tactisch beleid
3. Operationeel beleid

1. Strategisch beleid:
! Analyse interne en externe situatie/omgeving (SWOT)
! Cultuuranalyse
! Ontwikkelen strategie, visie, missie, identiteit, positionering, propositie, doelen, financiële 

middelen, doelgroepen
! Implementatie
! Evaluatie

De communicatiemanager heeft eerst een adviserende functie, daarna verzorgt hij de ontwikkeling 
strategisch communicatiebeleid, verdieping in ambities en strategie, identiteit, symboliek en 
communicatie, cultuur, gezondheid imago, positionering t.o.v. concurrent, en de bijbehorende 
communicatie modaliteiten.

2 en 3: tactisch en operationeel beleid:
! Volgt op strategisch beleid
! Concreet karakter: plan per activiteit/campagne
! Inzet van de middelen: hoe, waarvoor, voor wie en wanneer inzetten

Communicatiemiddelen
! “De meest effectieve en gebruikelijke vorm is mondelinge communicatie. Deze is indringend 

door het directe contact tussen de zender en de ontvanger.” (p.223)
! Nadelen mondelinge communicatie: kostbaar, niet altijd lange termijn succes
! Kijken naar doelgroep, hoeveel mensen ontvangen het middel
! Communicatievermogen, bereik, vormgeving, interesse en confrontatievermogen spelen een 

rol bij of de boodschap aankomt bij de ontvanger
! Kosten: aantal medewerkers, externe deskundigen, ontwerp en productie, inkoop ruimte en 

tijd in media, bureaukosten, representatiekosten, overige.
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Janssen, G. (1996). De manager en zijn informatievoorziening. Alphen a/d Rijn: 
Tjeenk Willink BV. Uit reeks: de effectieve manager

Managementinformatie en kerngetallen
Managementinformatiesysteem: geheel van managementgegevens en
hulpmiddelen ten behoeve van de verzameling, bewerking, opslag en verstrekking 
van deze gegevens (mensen, procedures, gegevensverzamelingen en
geautomatiseerde informatie: computers, software, databases).

Manager heeft aantal basisvragen centraal staan om aan informatiesysteem te komen:
! Wat moet hij weten om werk goed te doen?
! Wanneer moet hij wat weten?
! Wie is leverancier?
! Hoe wil hij de informatie aangeleverd krijgen?

Dit alles is afhankelijk van de eisen en wensen van de individuele manager.

Informatiebehoefte manager bestaat uit:
! Periodieke resultaatoverzichten
! Wensen afnemers/klanten
! Tevredenheid afnemers/klanten
! Inzicht in kostenopbouw
! Beleidsbeslissingen hogere echelons
! Vakantieplannen personeelsleden
! Problemen bij leveranciers/afnemers

Iedere manager moet bepalen wat er bij hem past.

Informatisering= infovoorziening manager

Informatie uit eigen organisatie: cijfers, voortgangsrapportages, berichten over ziekteverzuim, 
arbeidsonrust enzovoort. Daarnaast terugrapportages, aanwijzingen en communicatie met 
medewerkers.
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Kaye, B. en Jordan-Evans, S. (2005). Love ‘em or lose 'em. Getting good people 
to stay. 26 engagement strategies for busy managers. San Francisco: Berrett-
Koehler Publishers.

Drie ‘key messages’:
1. Engaging and keeping good people is a perennial issue
2. The manager has influence (een van de factoren die mensen motiveert)
3. 26 tested strategies to engage and retain talent

VRAGEN naar wat mensen in de organisatie houdt!

Wat houdt mensen in een organisatie: 15.000 mensen ondervraagd:
1. Uitdagend werk
2. Groei, leren, ontwikkeling
3. Werken met ‘great people’
4. Eerlijke beloning
5. Supportive management / goede baas
6. Erkend, gewaardeerd en gerespecteerd worden
7. ‘Benefits’
8. Betekenisvol werk, een verschil maken
9. Trots op organisatie, missie en product
10. Prettige werkomgeving en cultuur
11. Zelfstandigheid, creativiteit, gevoel van ‘control’
12. Flexibiliteit (in werktijd, kleding, etc.)
13. Locatie
14. Baanzekerheid en stabiliteit
15. Afwisselende opdrachten
16. Plezier op het werk
17. Deel uitmaken van een team
18. Verantwoordelijkheid
19. Loyaliteit naar de organisatie/collega’s
20. Inspirerend leiderschap

Onderzoek wijst uit dat 89% van de managers gelooft dat je mensen behoudt door geld. Echter: de 
manager is het meest belangrijk: “you actually have more power than anyone else to keep your best 
employees” (p.16). 

! Een studie gaf weer dat 50% van de werksatisfactie wordt bepaald door de relatie die een 
medewerker heeft met zijn direct leidinggevende

! Interviews bij Saragota lieten zien dat voor de meeste een vervelende baas de reden tot 
vertrek was

! 25-jaar durend onderzoek, waarbij 12 miljoen mensen ondervraagd zijn bij 7000 organisaties 
wees uit dat relatie met manager voor het grootste deel de lengte van een medewerker’s 
verblijf in een organisatie bepaald

H4 Dignitiy: show respect
Analyseer je gedrag en vooroordelen (huidskleur, status, persoonlijkheid, leeftijd, opleiding, 
lengte/gewicht, titel, accent, afkomst, functie, geslacht, levenswijze, seksuele geaardheid, talent)
Medewerkers die een manager als niet respectvol beschrijven voelen zich vaak onzichtbaar in een 
organisatie. Dus: groet ze en wees vriendelijk. Zorg voor vertrouwen. Erken ieders persoonlijke 
situatie en houd er rekening mee.

H5 Enrich: energize the job
Geef medewerkers bewegingsvrijheid, promoot initiatief (job enrichment), creativiteit

H6 Family: get friendly
Familievriendelijke oplossingen liggen in opvangmogelijkheden, flexibele werktijden, job sharing,
telecommunicatie, zaken rondom ouderschap, verlof.
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H7 Goals: breid mogelijkheden uit
1. Lateral movement (roulatie)
2. Enrichment (taakverrijking)
3. Exploration (verkenning)
4. Realignment (herinrichting)
5. Relocation (overplaatsing)

Doelen moeten
! Specifiek,
! Behaalbaar,
! Realistisch,
! en tijdsgebonden zijn

H8 Hire: fit is it
Zet de juiste persoon op de juiste plek. Kijk goed naar nieuwe medewerkers.

H9 Information: share it
Informatie-uitwisseling is belangrijk, vooral in tijden van verandering. 

Wat gebeurt er als je informatie achterhoudt:
Manager denkt: Medewerkers denken:
- Het is te vroeg - Het is vast ernstig, als hij niks zegt
- Het is te eng, wacht maar - We gaan verhuizen naar <ver weg>
- Productiviteit zal erdoor dalen - Waar kan ik ander werk vinden?

Wanneer een manager informatie bijtijds doorspeelt, voelen medewerkers zich belangrijk en 
gewaardeerd, en wordt de productiviteitsdip geminimaliseerd. Daarnaast kunnen ze je misschien wel 
helpen.

Trigger events:
! Samenwerking/overname
! Artikel over organisatie
! Opvordering sleutelpositie
! Nieuw personeel
! Overactief roddelcircuit

Welke manier van communiceren werkt het beste, in gewone situaties:
! Deel informatie face-to-face, vooral als het lastige informatie is
! Wees creatief in mediakeuze

H10 Jerk: don’t be one
! Zorg dat je feedback krijgt
! Denk aan implicaties van gedrag
! Neem een cursus stress management
! Leef gezond
! Help: coach, counseling, etc.

H13 Mentor: be one
! Mensen met mentors blijven 2x vaker
! Model, encourage, nurture, teach, organizational, reality
! Medewerkers moeten standpunten kennen, dus deel ervaringen
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Koeleman, H. (1997). Interne communicatie als managementinstrument. 
Strategieën, middelen en achtergronden. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

H3 soorten, kanalen en richtingen
Soorten informatie:
1. Taakinformatie

! Primair proces: werkinstructie (wat?)
! In: functieprofiel

2. Procesinformatie
! Taakuitvoering (hoe?)
! In: kwaliteit- en instructiehandboeken

3. Commerciële informatie
! Producteigenschappen, marketing, prijzen

4. Beheerinformatie
! Planning (wanneer, wat, door wie?)
! In: planningen, werkschema’s

5. Beleidsinformatie
! Informatie over strategische keuzes, doelen, succes, invloeden, veranderingen

6. P&O informatie
! Huishoudelijke zaken, regelingen
! In: interne gids, memo’s

7. Motiverende informatie
! Factoren die bijdragen aan gevoel van persoonlijk succes
! Erkenning bijdrage aan organisatie

Belangrijk is een goede basisstructuur voor communicatie want interne communicatie heeft een 
invloed op de motivatie van organisatieleden (p. 26).

Lijncommunicatie:
! Persoonlijke communicatie via hiërarchische lijn
! Taakinformatie en beleidsinformatie

Soorten media en communicatie (mondeling, schriftelijk, audiovisueel, digitaal).
Informatiestromen (top down, bottom-up, horizontaal, diagonaal, informeel).

H4 Het communicatieproces
Zender, ontvanger, informatiebehoefte, selectie + interpretatie

H5 De organisatie
Structuren, leiderschapsstijlen

Deel 2 basisstructuur voor interne communicatie
H6 Het stroomlijnen van de basisstructuur
De basisstructuur voor uit uitwisselen van verschillende soorten informatie moet bekend zijn bij de 
medewerkers en managers. De structuur moet geschikt zijn voor top-down, bottom-up, horizontale en 
diagonale communicatie. Het stroomlijnen gebeurt in verschillende stappen:

1. Opstellen overzicht huidige kanalen en middelen
! Doelgroepen en bijbehorende kanalen en middelen
! Overzicht opstellen van aanwezige interne media, per medium vaststellen voor welke groepen 

het bestemd is en wat de belangrijkste onderwerpen eruit zijn (m.b.v. taak-, P&O-,
motiverende- en beleidsinformatie)
Media/inhoudmatrix is hulpmiddel voor type, doelgroep, afzender, frequentie.
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2a. Vaststellen knelpunten en mogelijkheden
! Kijken naar knelpunten in huidige situatie

2b. Vaststellen wensen en informatiebehoefte van de doelgroepen
! Inventarisatie informatie helpt al bij wegnemen knelpunten
! Verbetering: navragen bij deelnemers aan communicatieproces wat knelpunten of 

mogelijkheden zijn (waarover meer/minder informatie, gebruik, welk middel/kanaal is favoriet, 
welke concrete suggesties?)

3 Nieuwe communicatiestructuur uitwerken
! Nieuwe doelgroep-middelenmatrix, met gewenste interne structuur

4. Opstellen implementatieplan, kijken naar:
! Noodzakelijke wijzigingen in kanalen en middelen
! Nieuw in te voeren middelen/kanalen voor basispakket
! Nieuw in te voeren voor tijdelijke projecten
! Gevolgen voor gewenste vaardigheden medewerkers
! Gevolgen verantwoordelijkheden medewerkers 
! Noodzakelijke kosten
! Vaste kosten nieuwe structuur

H7 Formuleren van een beleidskader
Drie taken:

1. Richtinggevende taken: formuleren visie en doelen communicatie
2. Inrichtingstaken: vormgeven interne communicatiestructuur (rolverdeling, verantwoordelijken), 

organisatie van de communicatie, beheerssystemen en jaarplannen
3. Verrichtingstaken: realiseren oftewel daadwerkelijk communiceren

Visie op interne communicatie:
! Afhankelijk van eisen die men heeft waaraan interne communicatie moet voldoen, met als 

basis de missie van de organisatie (kernwaarden)
! Segmentatie doelgroepen: mate van segmentatie sterk bepalend voor opzet structuur

(sterke segmentatie = meer vertalen naar werkvloer door lijnmanagers)
! Andere overwegingen: openheid, persoonlijk/andere kanalen, formeel/informeel, richting,

onafhankelijkheid, initiatief, mate van persuasiviteit, hiërarchie (in hoeverre is overdragen of 
verkrijgen van informatie aan functies verbonden?)

Daarna: toetsen, opstellen plannen, realiseren.

H8 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Directie en lijnmanagement spelen een cruciale rol in het laten functioneren van de communicatie 
(p.105)

Top:
Visie uitdragen naar alle onderdelen in organisatie

Middenkader:
! Vormt de spil van interne communicatie
! Moet algemene boodschap top vertalen naar specifieke situatie onderdeel en medewerkers
! Dient medewerkers te stimuleren en motiveren tot initiatief en suggesties
! Heeft aandacht voor zender- en ontvangerkant
! Ondersteunt lijnmanager: moet kunnen terug vallen op een structuur van interne media

Medewerkers:
Signaleren knelpunten, genereren ideeën t.a.v. invulling werk, sfeer, klimaat

Stafafdeling Communicatie
! Productie media
! Denktank
! Opbouwen en in stand houden communicatiestructuur
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! Productie communicatiemiddelen
! Ondersteunen directie en management
! Opstellen communicatiebeleidskader
! Agendasetting

Decentrale communicatiemanager
! Ondersteunende taken (opstellen en operationaliseren intern communicatieplan, ontwikkelen

en beheren interne media op divisieniveau, signaleren communicatieve vaardigheden van 
managers, evt. kijken naar aanvullende vaardigheidstrainingen, begeleiden management en 
medewerkers in interne communicatie)

! Inhoudelijke taken (informeren divisie, extern in de gaten houden, afstemmen met andere
divisies)

Afdeling P&O
! Kwaliteitsborging overlegvormen in communicatiestructuur

" Communicatieve vaardigheden bij managers bevorderen, opleiding, evaluatie
! Aanleveren inhoudelijke P&O informatie

" Arbeidsvoorwaarden, Arbo, CAO, informatiepunt

Andere stafafdelingen
! Vakinhoudelijke informatie doorgeven
! Afstemmen met andere afdelingen!

Ondernemingsraad
! Achterban informeren
! Themabijeenkomsten/klankbordgroepen

H9 Het onderhouden van de basisstructuur
Ondersteunen van de lijnmanager
Valkuilen (nieuwe) lijnmanager:

! Corrigeren/beoordelen medewerkers
! Informele en formele steun blijken beide belangrijk
! Niet duidelijk welke informatie hij moet doorgeven aan medewerkers
! Eén keer vertellen is genoeg, denkt hij

Men moet bij opleiden en begeleiden meer zoeken naar fit tussen manager en organisatie. Daartoe 
zijn mentoring, coaching, intervisie, training op de werkplek en opleiding geschikte instrumenten.

Ontwikkelen beheerssystemen en procedures
Beheersing interne communicatie op 5 aspecten:

1. Doorlooptijd advies/product (voorbereiding, wachttijd, werktijd, controletijd, transporttijd)
2. Kwaliteit (voldoen aan gestelde specificaties, normen vakgenoten en wensen klant)
3. Aansturing (managen werkzaamheden voor product/advies)
4. Flexibiliteit (van klant of interne ‘klant’)
5. Geld (kosten voortbrengen product)

Budget
Verschillende typen:

1. Historische extrapolatie (baseren op vorig jaar)
2. Willekeurige allocatie (persoonlijke voorkeur)
3. Omzetpercentage (gevaarlijk!)
4. Competitive parity (concurrent in dezelfde branche, houdt geen rekening met verschillen)
5. All you can afford (restpost)

Deel 3 Communicatie rond veranderingsprocessen
H10 Rogers, weerstand, reacties op weerstand
H11 curatief/preventief, vernieuwen/verbeteren, soorten (cultuur, structuur, strategie), invloedsfactoren 
H12 visie, partijen, doelstelling, kanalen en middelen, fasenplan/doelgroepenplan
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Deel 4 Onderzoek
H13 Communicatie-audits

LTT-audit (Wiio en Helsila)
Verkrijgen van gegevens over functioneren interne communicatie, om knelpunten te verhelpen.

OCD audit (snel: binnen 6 weken, via enquête)
Aanpassingen op LTT-audit, zelfde doelstelling, meet:
! Mate van tevredenheid met eigen werk
! Tevredenheid met informatie over veranderingen binnen organisatie
! Wensen t.a.v. verbeteringen op deelgebieden van de communicatie
! Relaties met collega’s en superieuren
! Autonomie m.b.t. eigen werk
! Houdingen t.a.v. communicatie van de organisatie

ICA-audit
Dient om een bijdrage leveren aan wetenschappelijke bestudering van communicatie in 
organisaties:
! Hoeveelheid informatie die nodig is
! Acties o.b.v. ontvangen informatie
! Kwaliteit communicatierelaties
! Tijdigheid, accuraatheid en bruikbaarheid informatie
! Formele + informele netwerken
! Resultaten communicatie in relatie tot effectiviteit organisatie
! Te meten via vragenlijst, interviews, netwerkanalyse, critical incidents, 

communicatiedagboek

Hamilton-audit
Meetinstrumenten: walk around, dagboek, focusgroepen, vragenlijsten, netwerkanalyse, interviews, 
inhoudsanalyse, critical incidents, technologische toetsing

H14 Het onderzoeksproces
Fasering, technieken, onderzoeksobjecten, zelf doen/uitbesteden

H17 Capita selecta
Introductie van nieuwe medewerkers:

! Introductiecursus
! Videobanden
! Films
! instructie op de werkplek

Grote organisaties hebben vaak een algemene introductie, bij kleinere organisaties vindt het plaats 
per afdeling. 30% van de programma’s duurt 2-4 weken, 25% is maar twee dagen. Gebruikte 
kennismakingsmethoden zijn training, opleiding, mentorschap, in het diepe gooien, psychologische 
druk)

Gewenningsprocessen
! Leren hoe te werken
! Leren omgaan met weerstanden tegen verandering
! Leren omgaan met de baas
! Vinden van een eigen plaats
! Vragen stellen (openlijk/indirect/derde)
! Uittesten
! Vraag in vermomming
! Observatie
! Afluisteren

Het blijkt nieuwkomers vooral te ontbreken aan feedback, er wordt niet genoeg tegemoet gekomen 
aan de informatiebehoefte van de nieuwe medewerker. Die behoefte kan ook worden bevredigd door 
informele gesprekken, informele netwerken en begeleiding van coaches en mentoren over de invulling 
van hun rol! (p.211)
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Deel 5 Methoden en kanalen

H18 Persoonlijke communicatie
! Werkoverleg
! MbW
! Tweegesprekken (beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken)
! Slechtnieuws gesprekken
! Coach/counselinggesprekken
! Personeelsbijeenkomsten
! Toespraken
! Groepsdiscussies
! Overleg OR, MC
! Brainstormsessies
! Interne lezingen
! Intern symposium
! Ombudsman/vrouw

H19 Schriftelijke communicatie
! Personeelsblad (‘verwijsfunctie’)
! Mededelingen van het management (bulletin voor medewerkers)
! Bulletins
! Nieuwsbrieven
! Memo’s, informatienota’s
! Mededelingenbord
! Brieven
! Knipselkrant
! Ideeënbus
! Instructies, regelingen, naslagwerken
! Personeelsgids
! Wie-is-wat gids
! Toelichting op jaarrekening
! Sociaal jaarverslag/Arbo jaarverslag
! Posters
! Externe kanalen

H20 Audiovisuele media
! Videojournaal
! E-mail, voice mail, video mail
! Informatietelefoon
! Intranet
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Kok, G. (1995). Open deuren. Den Haag: Guus Kok: Communicatie en 
organisatie-ontwikkeling.

H1 Het organogram: de organisatie als stijve hark
“We denken interne communicatie te kunnen structureren. We stellen zelfs interne 
communicatiemanagers aan die ervoor moeten zorgen dat er onderling wordt 
gecommuniceerd. We poneren met veel aplomb dat interne communicatie een 
managementinstrument is. Alsof het een hamer of een nijptang betreft; alsof een 
tikje op de goede plek er opeens voor kan zorgen dat er wel gecommuniceerd gaat 

worden. We duwen interne communicatie en informatica in overzichtelijke en gescheiden vakjes, met 
eigen chefjes alsof het doel net zo wezenlijk verschilt als de technologie die het mogelijk maakt. En 
bouwen zo aan een organisatie waarin communicatie functioneert als een op zich staand instrument. 
De organisatie aan de beademingsmachine.” (p.9).

H2 Mensen
! Individuele ambities en drijfveren naast organisatiedoelen
! Algemeen, specifiek en professioneel (zekerheid, veiligheid – aandachtsgebied)
! Bedrijfscultuur bepaalt scope, ontwikkelingsmogelijkheden en marktpotentie organisatie
! Stereotype manager gevaarlijk, forceren en identiteitscrisis

H3 De kwaliteit van de communicatie als symptoom van de kwaliteit van het functioneren van de 
organisatie

! Voortdurende processen van overleg en uitwisseling, door alle lagen heen
! Vanzelfsprekendheid zorgt voor continuïteit als processen automatisch verlopen zonder 

ingewikkelde formele procedures
! Niet goed functioneren organisatie wordt merkbaar als communicatie spaak loopt, is 

symptoom van dieperliggende oorzaken (gebrek aan kwaliteit).
! 4 oorzaken slechte communicatie:

1. Niet willen/durven praten (interne politiek)
2. Niet weten waarover te praten (beleidsniveau)
3. Niet weten waarom te praten (organisatieniveau)
4. Niet weten met wie te praten (omgevings- en relatieniveau)
Niveaus zijn moeilijk te scheiden, want beïnvloeden elkaar. Overheersing door #1 is het 
gevaarlijkst. Vaak sterkst ontwikkeld bij hogere lagen.

“De communicatie- en de marketingfunctie horen, naast de operationele en ambachtelijke aspecten, 
ondersteunend te zijn en de rol te spelen van adviseur, van initiator of facilitator voor management”
(p.29).

H4 Terug naar de essenties van de organisatie
! Andere mentaliteit vereist, met name van management
! Gewenste mentaliteit: anticiperen op onzekerheid, want onzekerheid is een zeker gegeven. 

Daarvoor zijn geen instrumenten beschikbaar.
! Stimuleren vanzelfsprekende communicatieprocessen door ze niet teveel proberen te 

beheersen. Verantwoordelijkheden delegeren. 
! Gewenst: mensgerichte organisatie met balans tussen kwaliteiten en drijfveren mensen en 

organisatiedoelen.

H5 De rol van de adviseur
! Aandragen nieuwe inzichten (‘katalysator’)
! Zorgen dat er een heroriëntatie op het probleem of beleid komt
" Alleen de organisatie kan zichzelf veranderen, de mensen in de organisatie kunnen dit 
bewerkstelligen. Adviseur moet daarbij helpen en begeleiden (begeleiden, stimuleren, faciliteren).
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Putte, M. van. (1998). Interne communicatie: van theorie naar praktijk. 
Bussum: Coutinho.

Contexten in de communicatie
! Informationeel
! Relationeel
! Situatie

Communicatie volgens van Putte:
“(…) het in een context van informationele, relationele en situationele factoren intentioneel produceren 
van boodschappen, waarop ontvangst en interpretatie kan volgen. Hiermee wordt een relatie tussen 
zender(s) en ontvanger(s) vormgegeven.” (p. 51).

Definitie interne communicatie
! Interne communicatie gezien als transport management -> overige organisatieleden.
! Middel van management tot verwezenlijken organisatiedoelen

Kritiek van Putte: weinig effectief in die functie, ontvangers hebben nl. een eigen relatie tot de 
boodschap en coderen de boodschap dus anders. Daardoor is hun gedrag niet noodzakelijk hetzelfde 
als het door de zender gewenste gedag. 

! Aanduiding voor communicatie binnen organisatiegrenzen
Kritiek van Putten: meeromvattend, alle richtingen, meer reële weergave.

Communicatie en organisatie zijn volgens de auteur in het begrip interne communicatie niet los van 
elkaar te beschouwen.

Managementdoelen van interne communicatie
! Acceptatie organisatiebeleid
! Betrokkenheid bij organisatie
! Veranderingsbereidheid

“Interne marketingcommunicatie” (Boomsma, Piercy & Morgan)
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Reijnders, E. (2002). Interne communicatie: aanpak en achtergronden. Assen: 
Koninklijke Van Gorcum.

H1 Een visie op communicatie
Functies van communicatie

! Smeerfunctie
! Bindfunctie
! Procesfunctie -> communicatieprocessen faciliteren

Formule kans op verlies van effectiviteit
Produceren -> verspreiden -> lezen -> weten en begrijpen -> doen

Verantwoordelijkheid
! Lijnmanagers: procesgerichte communicatie, o.a. coaching
! Stafafdelingen: actiegerichte communicatie
! Haal- en brenginformatie: management/afdelingen en iedereen

Informatiebehoefte
De informatiebehoefte van medewerkers hangt af van de mate van identificatie met organisatie.

H2 Communicatie in de veranderende organisatie
Verandercommunicatie

! Monoloogaanpak
! Dialoogaanpak
! Discussieaanpak

H3 Onderzoek de communicatie
Motieven voor onderzoek

! Inzicht krijgen in posities en rollen
! Inzicht vergaren in waardering van informatie
! Inzicht krijgen in ontbrekende communicatieve vaardigheden
! Knelpunten bespreekbaar maken
! Als motivatie-instrument: vergroten van betrokkenheid (dan wél met concreet vervolg)

H4 Formuleer het interne communicatiebeleid
Communicatiebeleidsplan, inhoud:

! Missie en doelen
! Invloeden en trends omgeving
! Beïnvloedende kenmerken (vanuit organisatie)
! Visie en uitgangspunten interne communicatie
! Omschrijving interne doelgroepen
! Communicatiedoelstellingen

Checklist met uitgangspunten voor interne communicatiebeleid die wordt gegeven in boek vormt een 
tool voor manager om te gebruiken bij het ontwerpen van een interne communicatie plan.

H5 Herzie de communicatiestructuur
Dimensies van organisatiestructuur

! Specialisatie en communicatie
! Formalisatie en communicatie: zijn er standaardprocedures, in welke vorm communiceren?
! Centralisatie en communicatie

Informele communicatie
! Informeel afstemmen
! Lobby
! Geruchten
! Sociale informatie-uitwisseling
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H6 Verbeter de communicatie binnen en tussen teams
Samenwerking, verschillende soorten gedrag:

! Afhankelijk gedrag
! Opstandig gedrag
! Vechtgedrag
! Vluchtgedrag
! Paarvorming

Stappenplan ter verbetering van samenwerking
! Normen expliciteren (in een stappenplan)
! Rollen bespreken (met behulp van teamrollen: taakrollen, sfeerrollen, disfunctionele rollen)
! Teambuilding (met gebruik van stappenplan)

Vergaderen
Checklist voorbereiding van vergaderingen is opgenomen in het boek.

H7 Versterk de rol van de manager
Praktische instrumenten t.b.v. beter leidinggeven en effectiever communiceren: de manager kan leren 
door imitatie, beloning en straf, methodisch leren (= bewust leren).

Reactief vs. Proactief
Proactief bewerkstelligen door communicatietraining (gespreksvormen, communicatieve 
vaardigheden). Communicatietraining is zinvol als:

! Er een zorgvuldige intake is geweest
! Mensen overtuigd zijn van het nut van de training
! Deelnemers echt willen leren
! Iets nieuws moet worden geleerd
! Het hele team deelneemt aan training

o coaching on the job: individueel, coach observeert manager en koppelt terug door 
persoonlijke feedback

o counseling: neutrale locatie, onderzoeken achterliggende oorzaken probleem, drie
fasen (1: luisteren/ begrijpen, 2: samen andere denkwijze bereiken, 3: koers 
bepalen/actie!)

Leidinggeven:
! Bezielen
! Leiden
! Managen

H9 Organisatie van de interne communicatie
! Er moet een basisstructuur zijn, die vastligt in het communicatiejaarplan
! Samenwerking binnen teams moet goed zijn/verbeterd worden
! Managers moeten ondersteund worden in hun interne communicatie:

“Wanneer managers niet voldoende zijn toegerust om effectief te communiceren, is het nodig 
extra aandacht aan hun houding en vaardigheden te besteden. Dat kan door ze een 
communicatietraining aan te bieden, door ze on-the-job te coachen of door speciale 
individuele counselingsessies te organiseren.” (p. 162).
In het Communicatiejaarplan:

! Welke managers komen in aanmerking?
! Welke vaardigheden verdienen aandacht?
! Wat willen we bereiken?

Diverse hulpmiddelen (o.a. vragenlijsten, checklists) aan het eind van het boek.
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Overzicht belangrijkste interne communicatiemiddelen:
! Personeelsblad (human interest, binding)
! Directiemededelingen (onregelmatige nieuwsbrief)
! Nieuwsbrief (aanvulling op persoonlijke communicatie en personeelsblad)
! E-mail/memo’s (korte berichten, snel, risico overload)
! Knipselkrant (externe informatie)
! Wie-is-wat gids (smoelenboek)
! Posters (projecten, regelmatig confronteren)
! Jaarverslag (financieel of sociaal, steeds meer PR-instrument)
! Instructies en regelingen (CAO, huisregels, pensioenregeling, vaak te formeel)
! Ideeënbus (participatie, tamelijk ouderwets, passeert lijn, alleen nuttig bij goede beoordeling)
! Mededelingenbord (centrale plek, vaak slordig, wel meest gewaardeerd na mondeling overleg,

moet actueel zijn en aantrekkelijk)
! Videojournaal (bijv. themavideo, te vertonen door frontlijnmanagers met coaching, duur)
! Intranet (intern computernetwerk, nieuws, database, kennismanagement)
! Databases
! Informatietelefoon (helpdesk)
! Externe communicatiemiddelen (persoonlijk, huisorgaan, folders, brochures, etc.)

H10 Achtergronden van interne communicatie
Goed letten op non-verbale communicatie: dat bepaalt groot deel van effectiviteit communicatie.

Stagnaties in informatiesystemen
! Management ! medewerkers

o Infofilter, niet alle informatie kan worden doorgegeven
o Niet in staat boodschap te vertalen (managers hebben zelf ook nog vragen)
o Overvloed aan informatie, werkt demotiverend en verwarrend
o Vage en onduidelijke informatie
o Hoe te verhelpen:

! Informatiebehoefte medewerkers kennen, dus gerichter informatie geven
! Informatie moet inhoudelijk duidelijk en volledig zijn

! Medewerkers ! managers
o Weinig gestructureerde kanalen
o Riskant om te vertellen over problemen
o Manager heeft zelf angst gezichtsverlies
o Angst voor negatieve beoordeling
o Hoe te verhelpen:

! Open staan voor inbreng medewerkers, stimulerend en constructief reageren 
op inbreng

! Tussen teams
o Noodzaak niet altijd erkend, tijdgebrek
o Hoe te verhelpen:

! Stimuleren van onderlinge communicatie
! Partijen het belang van goede onderlinge communicatie laten inzien, 

ontvankelijke houding aannemen
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Reijnders, E. (2006). Interne communicatie voor de professional. Naar een 
interactie-visie. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

H1 Samenleving in beweging
De samenleving ontwikkelt zich, samen met de houding van burgers. Dat heeft 
gevolgen voor de interne communicatie in organisaties. Die gevolgen uiten zich in 
bijvoorbeeld assertievere medewerkers, kernwaarden, verandering in de focus van 
informatie en houding tegenover de organisatieleiding.

Twaalf ontwikkelingen in de samenleving:
1. ‘Kliek van de politiek’
2. ‘Jaloeziemodel’
3. ‘Grootmondigheid’
4. Informelere verhoudingen
5. Steunpilaren vallen weg
6. Eigen zorgstaat ontstaat
7. Europa en de wereld: steeds groter
8. Vrijheid, maar wel beschermd
9. Samenleving veramerikaniseert
10. ‘Informatierevolutie’
11. Opleidingsniveau stijgt
12. Samenleving is druk

Deze ontwikkelingen zijn niet op iedereen van toepassing. 

Door de ict-revolutie kan informatie anders worden overgebracht. Daarnaast moeten 
communicatiespecialisten door de vergrote wereld steeds meer rekening houden met 
cultuurverschillen en de kritische houding van de medewerker.

H 2 Organisaties als partijen in een systeem
Reijnders beschouwt organisaties als “een verzameling partijen in een systeem” (p.23), die samen een 
bepaald belang nastreven, dit is het partijenmodel. Iedere organisatie vecht voor zijn eigen belangen. 
Dat kan door middel van politiek gedrag, wat alles te maken heeft met macht en hoe je die macht 
gebruikt. Binnen een organisatie moet er een verenende kracht zijn om te voorkomen dat het systeem 
uit elkaar valt door tegengestelde belangen. Dat is het systeemmodel. Het gaat ervan uit dat er een 
bindende kracht uitgaat van de ideologie, dat de teams één geheel vormen. Daarbij spelen allerlei 
ongeschreven, verborgen regels mee.

H3 Veranderingen in organisaties
Bennebroek Gravenhorst geeft twee verschillende ‘verandercategorieën’:

1. De ontwerpbenadering
Veranderen van buitenuit en bovenaf. Meer dan 80% van de organisaties werkt op die manier met 
veranderingen: er wordt iemand ingehuurd om het proces te begeleiden. De organisatie wordt 
beschouwd als een bron van tekortkomingen. Het probleem is bekend (ligt in het verleden), dus er 
is een oplossingsgerichte aanpak. De manier van veranderen staat op de tweede plaats.
Er is weinig ruimte om af te wijken van het gestelde veranderpad. Achteraf wordt alles 
aanvaarbaar gemaakt, dus er is geen sprake van brede participatie. Dit komt mede door de 
afwijking van bestaande werkwijzen die bestonden binnen de organisatie.

2. De ontwikkelbenadering
In deze benadering worden de mensen binnen de organisatie juist zoveel mogelijk betrokken bij 
het veranderproces. Ze worden betrokken bij de probleemanalyse en geven daarna het proces 
zelf vorm. Iedereen werkt samen aan het nieuwe en wordt daarin begeleid door trainingen, 
cursussen, en experimenteren. Het gaat dus duidelijk om het bereiken van gemeenschappelijke 
doelen, waarbij participatie mogelijk is omdat de nieuwe doelen op de veranderweg samen 
worden ontwikkeld en niet per se van tevoren zijn vastgelegd.

Er is niet één benadering meer juist dan de andere, dat ligt helemaal aan de situatie. De 
ontwerpbenadering is zeer geschikt in geval van niet complexe problemen/oplossingen en in 
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crisissituaties. De ontwikkelbenadering past meer in een complexe situatie waarbij voldoende tijd 
beschikbaar is. Beide benaderingen hebben ook minder sterke kanten, die bij de ontwerpbenadering 
o.a. in de ontkenning van de menselijke factor liggen en bij de ontwikkelbenadering in de 
verwachtingen van de ‘deelnemers’.

Niet alle veranderingen lopen uit op een succes, door o.a.:
! Onvoldoende tijd en middelen
! Te weinig informatie en communicatie over de veranderingen
! Gebrek aan aandacht voor betrokkenheid
! Spanningen
! Verkeerde veranderaanpak
! Veranderhistorie (littekens uit het verleden)
! Gebrekkige probleemanalyse
! Verschillende visies op de verandering

Een verandering gaat gepaard met een gevoel van verlies. Veranderingen worden vaak vergeleken 
met de emoties van rouwverwerking (badkuipmodel van Ross), die bestaat uit verschillende fasen. 
Uiteraard werkt het niet bij iedereen volgens dit model. De fasen, van begin tot eind in tijd, zijn:

! Ontkenning, ongeloof (intense emotie)
! Woede (minder intense emotie)
! Onderhandelen (nog minder intense emotie)
! Depressie (minst intense emotionele fase)
! Berusting (meer intense emotie)
! Aanvaarding (nog meer intense emotie)

Naast een gevoel van verlies ontstaat er ook vaak weerstand tegen de veranderingen. Afhankelijk van 
de veranderbenadering moet daar op verschillende manieren mee worden omgegaan. Ook de 
verander-communicatoren moeten hierin goed ondersteund worden.

Deel 2 Professie
H4 Van actie naar interactie
Interne communicatie is: “een proces van continue uitwisseling van boodschappen en de 
betekenisgeving daarvan tussen personen die beroepshalve betrokken zijn bij de organisatie.” (p.60)

Vijf kernaspecten van deze definitie:
1. “Continue uitwisseling van boodschappen” gaat over de informatieoverdracht en –

doorstroming binnen de organisatie
2. “En de betekenisgeving daarvan”: een zender geeft betekenis aan een boodschap,

maar de ontvanger doet dat ook.
3. “Een proces (…) tussen personen”: slaat op interactie
4. “Die beroepshalve betrokken zijn bij de organisatie” verwijst naar de verbinding met de 

organisatie
5. “De organisatie”: doelen, strategie, structuur, cultuur, technologie en mensen 

gecombineerd

Actie-visie op communicatie
! Accent op IC als managementinstrument
! Overbrengen boodschappen centraal (informeren)
! ‘Looking good’: communicatie-inspanningen als imago-instrument
! Afstemming middelen / doelgroep via vormgeving, tone-of-voice en timing
! Afspraken over IC in communicatieplan
! Eenrichtingsverkeer (medewerkers zijn passieve doelgroep, past bij mensbeeld theorie X)
! Communicatiemanager is ‘His Master’s Voice’

Interactie-visie op communicatie
! Dialoog centraal
! Tweerichtingsverkeer
! Verschillende betekenisgevingen naar voren brengen
! Communicatiemanager plant, organiseert, begeleidt en adviseert (facilitator, coach)
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H5 Van waarde naar waardering
Status IC

! Iedereen denkt er verstand van te hebben / schijn van eenvoud
! Resultaten niet altijd meetbaar te maken
! Interactie-visie “vindt nog nauwelijks voedingsbodem binnen de directies Communicatie” (p. 

93)
! Meestal weinig geld voor beschikbaar, jong specialisme, weinig investeringen, beloning 

onvoldoende

Verwachtingen IC
! Veelal volgens actie-visie

Verantwoordelijkheid voor IC
! Afhankelijk van visie (actie / interactie)
! Waar ligt de grens?
! Iedereen verantwoordelijk (interactie) of alleen de IC-specialist (actie)

Raakvlakken andere afdelingen
! Vermengingen met andere disciplines (P&O, projectmanagers)

Rollen in communicatie
1. Beleidsrol

! Meestal voor het hoofd van de afdeling
! Vertalen van strategische keuzes naar communicatie
! Overleg en afstemming met (evt.) externe communicatiehoofd
! Managementtaken voor IC-afdeling
! Adviesfunctie richting top
! Signalen opvangen en vertalen
! Jaarplan opstellen en voortgang bewaken
! Contacten onderhouden en zoeken naar knelpunten bij deze contacten

2. Actierol
! Vier soorten actierollen:

o Redacteur schriftelijke media
o Intranetredacteur/coördinator
o Media-adviseur
o Projectmedewerker

3. Interactierol
! Leidinggevenden en managen ondersteunen in processen
! Drie rollen:

o communicatiecoach (ondersteuning individuen)
o facilitator (op groepsniveau)
o procesontwerper (beleidsontwerper)

Kernproblemen
Actierollen komen het meest voor, maar het verkrijgen van interactierol is lastig. Drie 
veelvoorkomende problemen bij communicatiespecialisten:
1. Mismatch verwachtingen communicatie: interne klanten handelen veelal volgens de actie-visie 

en de communicatieafdeling worstelt met het omturnen van deze visie in de interactie-visie.
2. Geringe acceptatie van communicatie: vaak te late inschakeling
3. Tekortschietend instrumentarium: transmissieprobleem

H6 van specialist naar professional
Van breed (afwisseling) naar smal (specialisatie): T-profiel (brede oriëntatie naar specialisatie). 

Groeiproces:
! Socialisatiefase (tot 28 jr): ontnuchtering, leerling
! Verbredingsfase (tot 42 jr) zelfstandiger, ontwikkeling specialisme
! Integratiefase (tot 63jr): afnemen lichamelijke vitaliteit, integratie van werken en doen/reflectie, 
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anderen helpen
! Rijpingsfase (na 63 jr): creatieve schepping, geestelijke rijping

In elke fase vindt groei plaats van Hoofd " Handen " Hart (denken, doen en zijn)

Deel 3 Aanpak
H7. Managers helpen effectiever te communiceren
Communicatiecoaching: begeleiden van managers in hun communicatief gedrag " met name 
wanneer gezocht wordt naar verbetermogelijkheden in de persoonlijke communicatie. 
Tweegesprekken met de gecoachte, om die zichzelf te laten leren ontdekken. Dat laatste is het 
verschil met adviseren. Gecoachte brengt zelf onderwerpen in. Coach regisseert het gesprek en kan 
ondersteunen of confronteren. Er zijn vier mogelijkheden voor de coach:

! Exploreren en ondersteunen: persoongerichte aanpak (volgen)
! Exploreren en confronteren: inzetgericht aanpak (afstandelijk volgen)
! Suggereren en confronteren: probleemgerichte aanpak (suggesties)
! Suggereren en ondersteunen: oplossingsgerichte aanpak (opties, feedback)

Afweging interne/externe coach

Interne coach Externe coach

Binnen organisatie kennis en ervaring met 
coaching opbouwen " werken aan lerende 
organisatie

Frisse, onafhankelijke visie

Goede persoonlijke begeleiding relevant voor 
effect van organisatie + bereid om tijd in te 
investeren

Geen gevaar van collegiale relatie

Zorgvuldig gepland en afgesproken

7.3 Coachingproces
! Zelf benaderen
! Reflectievragen stellen (p.158)

Proces:
! Intake
! Globaal beeld aanpak/methodieken
! Gesprekken (vertrouwelijk)

Taken:
! Feedback op communicatief gedrag geven
! Helpen motieven en beweegredenen communicatief gedrag te verhelderen
! Begeleiden in concrete communicatieve situaties
! Bemiddelen bij conflicten
! Gesprekspartners afstemmen
! Klankbord vormen
! Alternatieven voor effectievere communicatie aandragen

H8 Dialoog in groepen stimuleren
[groepen, facilitator, werkvormen]

H9 Veranderingen interactiever maken
Interactiever proces, aandacht voor participatie: veronderstelt betere besluitvorming. Er moet ruimte 
zijn voor interactie, communicatiemomenten. IC-specialist kan procesontwerper zijn, in 2 fasen:
1. Analysefase (analyseren van: actoren, vertrouwen, problemen, verborgen regels en geschiedenis)
2. Ontwerpfase (uitwisseling perspectieven, doelen en wegen daarnaartoe). 

Het is belangrijk onderscheid te maken in WAT en HOE. De focus ligt voor IC-specialist op ontwerpen 
van proces met interactie, om het geheel zo interactief mogelijk te maken.
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Ruler, B. van. (1996). Communicatiemanagement in Nederland. Een 
verkenning naar de visie van communicatiemanagers op de inhoud van hun 
beroep. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

In dit onderzoek werd gekeken naar de inhoud van communicatiemanagement, 
gezien door beroepsbeoefenaren zelf. Ook werd gekeken naar wat er volgens hen 
adequate randvoorwaarden en werkwijzen zijn. Dit is gebeurd door middel van de 
Delphi-methode. Daarbij draait het om vragenlijsten met feedback en anonimiteit. 

Visies op de inhoud van het beroep
! Zeer diverse benamingen (voorlichter, hoofd interne- en externe betrekkingen, consultant PR , 

hoofd communicatie en PR, etc.)
! Meerderheid prefereert benaming ‘communicatiemanager’
! 48% van de ondervraagden heeft een functie in topmanagement, 39% een stafadviesfunctie 

en 13% een middenmanagement positie

In de eerste ronde werd gevraagd naar de essentie van het werk van de participanten. Daarnaast 
moesten ze beschrijven welke bijdrage ze leveren aan de verwezenlijking van de 
organisatiedoelstellingen. De antwoorden waren te verdelen in 3 categorieën:

1. Technisch-professioneel handelen: bijdrage door materiaal, openbaarheid (47%)
2. Resultaat organisatie: beeldvorming, geloofwaardigheid (38%)
3. Onderhouden van contacten en onderlinge afstemming: contacten, behoeften (14%)

Drie invullingen van positie voorlichtings- en PR-functionaris:
1. Uitvoerder (transporteur berichten van organisatie naar buitenwereld)
2. Verkoper (draagvlak voor beleid creëren)
3. Intermediair (afstemmen organisatie en omgeving)

Drie verschillende visies behorende bij die posities:
1. Uitvoerder = ambachtelijke visie
2. Verkoper = instrumentele visie
3. Intermediair = intermediaire visie

Benodigde vaardigheden en kennis
! Communicatieve vaardigheden (spreken, schrijven, luisteren, formuleren, vergaderen)
! Sociale vaardigheden

Nadruk ligt op communicatieve vaardigheden en algemene ontwikkeling als nuttig voor uitoefening 
beroep. Niet genoemd werden: kennis van onderzoek, kennis van werking communicatie- en 
informatieprocessen

Tijdsbesteding van de afdelingen
Aan de deelnemers werd gevraagd de tijdsbesteding op hun afdeling te schatten. Aan de literatuur 
werd de volgende takenlijst ontleend:

! Interne communicatie
! Perscontacten
! Politieke en/of bestuurlijke contacten intern
! Politieke/bestuurlijke contacten extern
! Publiekscontacten (actief/passief)
! Bestudering beleidsstukken
! Advisering
! Verzorging periodieken en/of drukwerk
! Presentatie en representatie
! Promotie
! Reclame en propaganda
! Onderzoek
! Documentatie
! Anderszins
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Uit de rapportage blijkt dat PA, advertising en perscontacten alle afdelingen tijd kosten. Aan 
(re)presentatie besteedt ruim driekwart tijd, maar dat is hoogstens een kwart van de beschikbare tijd. 
“Interne communicatie wordt door bijna een kwart van de afdelingen helemaal niet opgenomen en 
krijg van 69% tot maximaal een kwart van de tijd. De afdelingen zijn kennelijk meer gericht op de 
externe dan de interne communicatie.” (p.20)

Daarnaast:
! 53% noemt documentatie niet
! 98% noemt bestudering beleidsstukken niet
! 59% noemt onderzoek niet
! 98% slaat tijdsbesteding aan actieve publiekscontacten over

“Informatievergaring neemt kennelijk niet van veel afdelingen tijd in beslag en bovendien wordt er - als 
er wel tijd aan wordt besteedt - geen groot percentage van de beschikbare tijd voor uitgetrokken.”
(p.20)

Grunig (…): those public relations practitioners who are most likely to counsel management are least 
likely to have information to give to management. “Deze constatering lijkt ook - en nog steeds – op te 
gaan voor de werkwijze in Nederland.” (p.21)

H2 Naar een probleemstelling
Doelstelling onderzoek:
“Het in kaart brengen van opvattingen over communicatie op theoretisch niveau, en 
vervolgens het in kaart brengen hoe in de praktijk wordt gedacht over communicatie en de visie op 
andere, essentieel geachte dimensies van het beroep”.
" Nagaan hoe in de praktijk wordt gedacht over de inhoud van het communicatiemanagement, visie 
van communicatiemanagers op hun beroep, omschrijvingen t.a.v. centrale begrippen

Onderzoeksopzet: 
! Driedelig
! Systematisering verschillen in denken
! Opvattingen over inhoud beroep en communicatie in kader van communicatiemanagement
! Empirisch onderzoek

H3 Opvattingen over communicatie gesystematiseerd
Drie opvattingen

1. Grunig: asymmetrisch (eenrichting/tweerichting), symmetrisch tweerichting
2. Fauconnier: verspreiding en effect (tweerichting)
3. Bauer: popular en scientific model (tweemaal eenrichtingsverkeer)

A. Communicatie is een proces van niet specifiek gerichte verspreiding met uitsluitend aandacht 
voor de actie van de zender (voorwetenschappelijke opvatting)

B. Communicatie is een lineair proces van gecontroleerd eenrichtingsverkeer waarin zenders 
een actieve en ontvangers een afgeleide rol spelen

C. Communicatie is een interactief proces van tweerichtingsverkeer waarin zender en ontvanger 
beiden actief kunnen zijn en van rol kunnen wisselen 

H4 Communicatiemanagement in de praktijkliteratuur
Voorlichting omschreven
! Aandacht sterk toegenomen na WOII
! Overeenkomst in beschrijvingen: voorlichting wordt gegeven in et belang van de 

doelgroep/maatschappelijke problemen (‘cui bono principe’)
! Dienstverlenend (opvoeden) vs. Instrumenteel argument (overtuigen)
! Beleidsinstrument om door de organisatie gestelde doelen te helpen realiseren

PR omschreven
! Geringe wetenschappelijke belangstelling
! Zorg voor externe betrekkingen van een maatschappelijk lichaam t.b.v. publieke opinie
! Geen actiemotief, alleen afstemming beleid en omgeving, daarvoor onderzoek naar publieke 

opinie
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! PR-functionaris: extern wegnemen misverstanden, intern doorgeven ‘updates’ buitenwereld en 
daarop beleid afstemmen indien nodig

! Vertaler in het proces van informatieoverdracht tussen mensen
! Werkt met ‘publieksgroepen’

Corporate communication omschreven
! Afstemming uitingen organisatie tot één geheel t.b.v. positionering
! Intern en extern

Opvattingen over communicatie
! Zender, ontvanger / communicatoren
! Gebrek aan aandacht voor segmentatietechnieken
! Praktijkleerboeken vertonen grote overeenkomst, gebruiken vaak niet-adequate modellen

H5 Communicatiemanagement in de praktijk
Methode: schriftelijke enquête en aantal diepte-interviews
Populatie: functionarissen op beleidsniveau, ondervraagd met vragenlijst + verziek face-to-face

Bevraagde dimensies
1. Essentie van het beroep 
2. Het omschrijven van de bijdrage aan verwezenlijking doelstellingen organisatie (uitingen, 

contacten, informatie, bereiken resultaten, bevorderen wederzijds begrip en adequaat imago)
3. Randvoorwaarden (nodig om beroep op bepaalde wijze te kunnen beoefenen; expliciet: 

benaming en positie, impliciet: kennis en vaardigheden)
4. Communicatieopvatting

Tijdsbesteding
Taken:

! Analyse
o Lezen van kranten en beleidsstukken
o Documentatie
o Onderzoek

! Planning
o Projectmanagement
o Conceptontwikkeling en actieplanning

! Afdelingszaken
o Afdelingsoverleg
o Bijscholing

! Uitvoering
o Redactiewerk
o Publiekscontacten
o Public affairs

! Perscontacten
! Interne communicatie
! Advieswerk

Resultaten:
Bij een op de vijf afdelingen wordt geen advieswerk gedaan, of het wordt ‘meegenomen’ en niet 
benoemd. Deelnemers die zeggen geen tijd of bijna geen tijd uit te trekken voor advisering zijn wél 
functionarissen met een stafadviesfunctie. Werknemers met een middenmanagementfunctie of 
uitvoerende positie claimen vaker en meer tijd voor advieswerk vrij te maken dan de adviseurs doen. 
Bij bijna de helft van de afdelingen wordt geen tijd uitgetrokken om onderzoek te (laten) doen, een 
kwart doet er per week niet meer dan een kwartier tot een uur voor. Aandacht is dus bij ! minimaal. 
Kennis van onderzoeksmethodiek wordt ook bij grote meerderheid niet van belang gevonden (p.311).

2/3 toont zich als uitvoerder, dus meer dan beleidsgeoriënteerde communicatiemanagers
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Visies op beroep en overige bevindingen
! Vrij unaniem: status wordt gezien als lager dan die van managers op vergelijkbare posities; 

lijkt niet-beleidsmatige karakter te bevestigen
! 2/3 geeft 8 of hoger, vindt het vak prettig
! Geen verschil tussen mannen en vrouwen in antwoorden, wel in positie
! Leeftijd is tot op zekere hoogte een onderscheidend criterium (typering beroep)

Adviestaken, 3 soorten:
1. Expertadvies " adviseur draagt vanuit eigen deskundigheid oplossing aan
2. Hulpverlenend advies " anderen helpen ter verbetering van hun communicatieve 

vaardigheden
3. Procesadvies " systematisch gebruik antennefunctie maakt management alert op 

buitenwereld en consequenties van beslissingen. Via oplossingen door kennis, ideeën, 
alternatieven en analyses worden gezamenlijk oplossingen geconstrueerd.

Expertadvies: hoort er volgens meeste respondenten bij
! Keuze en productie communicatiemiddelen
! Ontwikkeling en bewaking huisstijl
! Doelgroepkeuze/planning en timing van actie
! Communicatiebeleid en –strategie

Hulpverlenend advies: meerderheid vindt dit niet essentieel/er niet bij horen
! Formulering beleidsnota’s, brieven en dergelijke
! Communicatieve vaardigheden van anderen 

Procesadvies: verdeeldheid in antwoorden
! Verkoopbaarheid organisatiebeslissingen
! Consequenties van organisatiebeslissingen voor anderen
! Werking van media en informatievoorziening (wordt essentieel geacht door respondenten)
! Problemen van in- en externe publieken

Conclusie:
“De communicatiemanagers hebben geen beargumenteerde opvattingen over communicatie en zien 
communicatie kennelijk niet als af te bakenen concept. Bovendien zijn de opvattingen die nog 
enigszins consistentie vertonen, overwegend intuïtief en niet doordacht op hun consequenties in het 
dagelijks werk, zoals blijkt uit de wijze van plannen van acties en identificeren van publieksgroepen.”
(p.194). 

H6 Aanbevelingen vervolgonderzoek
! Ontwikkeling en beschrijving essentiële concepten in communicatiemanagement
! Verdere studie van integratie concept communicatie
! Theoretisch kader vormen voor communicatiemanagement
! Herzien ethische notities
! Studie naar opdrachtgevers, werkvisie en communicatieopvatting + gestelde eisen aan 

communicatiemanagement, zodat duidelijk wordt wat verwachtingen zijn
! Studie naar verdieping en afbakening adviestaken en –rollen van communicatiemanager
! Verder ontwikkeling onderzoeksmethodieken
! Onderwijsprogramma’s t.b.v. APE model
! Selectiecriteria voor keuze medewerkers in communicatiemanagement en kiezen adviesbureau
! Relatie met pers nader bestuderen
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Schoemaker, H. en Vos, M. (1993). Communicatie-management voor 
organisaties. Structuur, methodiek en onderzoek. Utrecht: Lemma.

H1 Communicatiemanagement
Communicatiemanagement is: management van interne en externe 
communicatie.

Er zijn vier fasen voor beleidsvorming te onderscheiden:
Analyse, planning, uitvoering en evaluatie.

De communicatiemanager geeft leiding aan medewerkers die communicatieactiviteiten verzorgen. 
Daarvoor stelt hij/zij een beleid op, plant activiteiten en controleert de uitvoering. Daarnaast adviseert 
de communicatiemanager het topmanagement en beheert hij/zij de middelen en budgetten van het 
communicatiebeleid. De communicatiemanager is verantwoordelijk voor afstemming van 
communicatieactiviteiten vanuit andere functionele gebieden.

Taken van de communicatiemanager zijn:
! Werken aan een correcte beeldvorming
! Opmerken van veranderingen in de samenleving
! Actief meedenken over dynamiek in samenleving (monitoring, issues management)
! Calamiteitenplanning (publiciteit, reactie " rampenplan, calamiteitenplan) verzorgen
! Public affairs: ontwikkelen strategisch beleid t.a.v. externe groepen (stakeholders) 
! Perscontacten onderhouden (persbericht, persconferentie, interviews, werkbezoek etc)
! Interne communicatie faciliteren: “in de interne communicatie tracht men helderheid te geven over 

de organisatiedoelstellingen. Ook deze communicatie moet tweezijdig zijn, zodat niet alleen 
ideeën van het topmanagement, maar ook wat leeft onder het personeel aan bod komt. Interne 
communicatie kan bijdragen aan het scheppen van een sociaal klimaat binnen een organisatie. 
Hierbij ontstaat een gemeenschappelijk gevoel over wat aanvaardbaar en wenselijk is. De 
communicatie kan informeren zijn, maar ook motiverend” (p.42).
De communicatie binnen een organisatie kan men onderscheiden in een aantal stromen. Interne 
communicatie kan via verticale, horizontale, diagonale en parallelle wegen verlopen. 

o Verticaal = medewerkers + hoger persoon
o Horizontaal = zelfde niveau
o Diagonaal = medewerker + hoger persoon buiten hiërarchische lijn
o Parallel = meerdere doelgroepen, los van lijn; banden versterken.

! Interne PR verzorgen, personeelsblad, bij organisatieveranderingen

H2 De afdeling Communicatie
! Staftaken (adviseren en plannen) en lijntaken (uitvoerende taken)
! Meestal stafafdeling, direct onder directie (zijtak)
! Communicatiebeleid vastgelegd in communicatieplan, jaarplanning, projectplannen, 

communicatiehandboek
! Personeelsmanagement eigen afdeling (MD systeem)

H3 De communicatiemanager
! Brede kennis
! Deskundigheid in communicatiegebied
! Managementvaardigheden
! Schrijf- en spreekvaardigheid
“Uit onderzoek blijkt dat effectieve managers 45% van hun tijd aan communicatieactiviteiten besteden, 
26% aan mensgerichte activiteiten, 19% aan traditionele managementactiviteiten en 11% aan 
netwerkactiviteiten. Deze verdeling geldt voor algemene managers. Een communicatiemanager zal 
vanwege zijn functie meer aandacht aan het opbouwen en onderhouden van een intern en extern 
relatienetwerk besteden.” (p.56).

Voor een communicatiemanager die veel met mensen omgaat, is een hoge score op mensgerichtheid 
een voordeel maar men moet ook kunnen omschakelen tot meer taakgericht als de situatie erom 
vraagt.
Mensgerichte houding: weinig taakgericht, gericht op prettige werksfeer, aangenaam werktempo
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Taakgerichte houding: weinig mensgericht, efficiënte uitvoering taken
H4 Samenhang in het beleid
Taakomschrijving communicatieafdeling:

1. Taken t.b.v. generieke beleid organisatie:
! Analyses op het gebied van advisering management
! Communicatieve ondersteuning/advisering t.a.v. interne besluitvormingsproces
! Uitdragen (en adviseren op gebied van) van beleidskeuzes, intern en extern
! Signaleren maatschappelijke reacties (knipselkrant)

2. Taken t.b.v. communicatiebeleid
! Analyses gericht op communicatiebeleid (image research)
! Bepalen van generieke communicatiedoelstellingen + strategieën in relatie met andere 

beleidsinstrumenten
! Opstellen van communicatiebeleidsplan
! Verzamelen van evaluatiegegevens inzake communicatiebeleid

3. Taken t.b.v. communicatieactiviteiten
! Uitvoeren van analyses gericht op communicatieactiviteiten (onderzoek naar 

informatiebehoefte bij bepaalde doelgroepen)
! Plannen van communicatieactiviteiten, afstemmen met andere afdelingen
! Uitvoeren communicatieactiviteiten, evt. samen met andere functionele afdelingen
! Uitvoeren van proces/productevaluaties naar waardering voor en effect van 

communicatieactiviteiten en effect van andere activiteiten van de organisatie

H5 Een beleidsplan voor de communicatie
Schema van plan:

! Situatieschets
! Doelstellingen en doelgroepen
! Relatieoverzicht
! Strategiekeuze
! Organisatie (invulling taken)
! Evaluatie (proces + effect)

H6 Projectplannen
Een goed projectplan vereist:
! Concentratie
! Acceptatie
! Motivatie
! Coördinatie
! Delegatie
! Resultaatgericht denken

Schema van de opzet van een projectplanning:
! Situatieschets
! Doelstellingen en doelgroepen
! Strategiekeuze
! Organisatie en evaluatie (wie, wat, hoe, budget; nulmeting/postmeting)

H7 Tijdsplanning
Communicatiemedewerkers hebben vaak last van actualiteiten en versnipperdheid in activiteiten 
waardoor plannen lastiger wordt. Basistaken kunnen worden weergegeven op een jaarplanner. Dat is 
handig om bijvoorbeeld van tevoren piekbelasting op te kunnen merken. 

H8 Kostenbeheersing
Basistaken + projecten + onvoorziene kosten.

H9 Communicatieonderzoek
De aanleiding voor het uitvoeren van communicatieonderzoek komt meestal voort uit de wens om 
feedback te ontvangen op bepaalde activiteiten.
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Vormen van communicatieonderzoek:
Beleidsondersteunend

! Desk research (interne en externe rapporten, tijdschriften en boeken)
! Monitoring
! PR audit
! Imageonderzoek
! Positioneringsonderzoek
! Communicatie-audit (doorlichten communicatie) " bepalen effectiviteit en efficiëntie

Communicatieonderzoek bij projecten
! Onderzoek vooraf " achtergrond probleem verkennen (infobehoefte, kenmerken doelgroep)
! Onderzoek tijdens uitvoering " testen communicatiemiddelen, bijv. tekstanalyse/revisie
! Onderzoek achteraf " procesevaluatie, productevaluatie

Onderzoeksmethoden
! Vragenlijsten " gestructureerd/ongestructureerd, gesloten/open vragen
! Mondelinge of persoonlijke enquête
! Consumentenpanels of groepsgesprekken
! Desk research

Kwalitatief/kwantitatief
Kwantitatief: gegevens verzamelen bij grote groep mensen, daarna statistische bewerking
Kwalitatief: dieper ingaan op materie, kleiner aantal respondenten door intensiviteit
Kwalitatief wordt vaak gebruikt als voorbereiding op kwantitatief onderzoek, wel met andere 
respondenten dan in het kwalitatieve onderzoek. 

Stadia in onderzoek zijn:
1. Probleemstelling formuleren
2. Onderzoeksplan/ontwerp maken
3. Onderzoek uitvoeren
4. Gegevens verzamelen en analyseren
5. Gegevens en analyse weergeven in rapportage met aanbevelingen

H10 Uitbesteding
Stappenplan voor het regelen van de uitbesteding:

! Vaststellen benodigde deskundigheden
! Selectie van geschikte bureaus maken
! Briefing verzenden aan gekozen bureau(s) met aard probleem, doel onderzoek, 

achtergrondinformatie, eisen/beperkingen
! Bureau maakt plan van aanpak
! Ontwerp operationeel plan 
! Uitvoering operationeel plan
! Evaluatie uitvoering en uitbesteding

Voordelen extern bureau:
! Objectiviteit
! Deskundigheid
! Specialisatie
! Contacten
! Geografisch breed
! Geloofwaardigheid
! Flexibiliteit

Nadelen:
! Minder diep inzicht in organisatiespecifieke problemen
! Geen continue beschikbaarheid
! Weerstand kan ontstaan binnen organisatie tegen bureau
! Vertrouwelijke informatie verlaat organisatie
! Geen hiërarchische macht
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! Oplopende kosten in geval van langdurige inschakeling
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Schroevers, S. (2004). De communicatieafdeling en de keuze van de 
communicatiemiddelen. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Opbouw communicatieafdeling, verschillende doelgroepen en oriëntaties
Doelgroepgeoriënteerd

! Interne communicatie
! Externe communicatie
! Investor relations

Taakgeoriënteerd
! Folders en brochures
! Redactie nieuwsbrief
! Financiële website

Taken en werkzaamheden van de communicatieafdeling
! Adviserende taken: management en afdelingen adviseren over consequenties van beleid om 

communicatieve vlak
! Onderzoekende taken
! Strategische taken: uitwerken strategie, sturen beeldvorming, signaleren berichtgeving, top en 

lijn adviseren over inbreng communicatie op beleidsdoelstellingen
! Uitvoerende taken
! Externe informerende taken
! Interne informerende taken
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Severijnen, O. (1992). Communicatiemiddelen. Inventarisatie en 
begrippenlijst. Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese Uitgevers.

Media:
Kanalen waarlangs de informatie in het communicatieproces geleid wordt, in te 
delen naar ‘massamedia’ en ‘eigen media’; 
visuele/auditieve/tactiele/olfactorische/gustatorische waarneming; internal " op 
eigen tempo, herhalen/external pacing; traditioneel/nieuw

H2 Interne communicatie
Interne communicatie is: “Alle communicatieve activiteiten die zich afspelen tussen de verschillende 
individuen en groepen binnen de open grenzen van een organisatie.” (p.43)

“Besef van noodzaak adequate en efficiënte interne communicatie heeft alle organisaties bereikt, 
maar de zorg voor de kwaliteit ervan is nog niet overal tot het beleidsniveau doorgedrongen.” (p.43)

Drie informatiestromen van communicatie:
1. Lijncommunicatie

Formele communicatie, vanaf top via tussenniveaus naar werkvloer en vice versa. 
Essentie ligt in persoonlijke, mondelinge contact

2. Parallelle communicatie
Formele communicatie d.m.v. verschillende communicatiemiddelen binnen gehele 
organisatie. Effectiviteit laat vaak te wensen over, weinig aandacht, bereiken speciale 
doelgroepen lastig " belangrijk om mediaplan te ontwikkelen

3. Informele communicatie/grapevine
Tekort aan informatie leidt tot gevoelens van onmacht en onzekerheid " informatie buiten 
formele kanalen om. Niet altijd schadelijk, wel slecht beheersbaar en controleerbaar

Overzicht interne communicatiemiddelen (Reesink)
! Bedrijfsblad (bedrijfsnieuws met achtergrondinformatie)
! Informatiebulletin (frequente verspreiding, eenvoudig)
! Mededelingenbord
! Muurkant (personeelsvereniging en management)
! Directiemededeling
! Personeelsverslag en sociaal jaarverslag
! Boekjes, brochures en folders
! Introductiemateriaal
! Gastsouvenirboekje
! Open dag
! Uitgaven ondernemingsraad
! Ideeënbus
! Kaderblad (managerial bulletin/letter; meestal bedoeld voor middelmanagement)
! Knipselkrant
! Informatiecentrum
! Telefonische nieuwsdienst
! Bedrijfstelevisie
! E-mail

Kosten
! Totale infovoorziening binnen organisatie vormt belangrijke kostenpost
! Aanloopkosten zijn aanzienlijk, dan nog software, systemen, infoverzameling, research, 

vergaderingen en wervingsactiviteiten, productiekosten, salariskosten
" Kosten drukken zwaar op communicatiebudget.
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Soest, E. van. (2004). HRM voor de lijnmanager. Utrecht: Lemma.

Van Soest (2004) beschrijft dat er specifieke HRM-tools zijn. Die hebben betrekking 
tot “de factor mens en arbeid” (p.20) en de afstemming daartussen.

HRM-gegevens zijn allerlei soorten personeelsgegevens, zoals ziekteverzuim, 
beoordeling, aanwijzingen voor ontwikkeling van competenties, inzetbaarheid, 
ontwikkelingsbehoeften enzovoort.

HRM-tools:
! HRM tools waarmee men organisatie kan beïnvloeden: 360-graden feedback, voorbeeldgedrag 

van leidinggevenden, coaching, mentorschap, flexwerken, prestatiebeloning, toepassen 
kennismanagement.

! Daarnaast: management-development programma’s, opleidingen, werving en selectie, vorming en 
training, deskundigheidsbevorderingsystemen, empowermentinstrumenten, employabillity-
instrumenten, intervisie, personeelsintroductie, functioneringsgesprekken, POP, mentorsystemen, 
assessments, exitinterviews, taakroulatie- en taakverrijkingsmodellen, beloningssystemen, 
motivatiesystemen.

! Personeelsplan (met welk personeel wil de afdelingsmanager de verwachte werkzaamheden in 
een komende periode uitvoeren).

Employability: streven naar een brede en blijvende inzetbaarheid van medewerkers

Indeling personeelsinstrumenten:
! Planning
! Werving en selectie
! Introductie
! Functioneren en beoordelen
! Beloning

! Opleiding en training
! Loopbaanontwikkeling
! Personeelszorg
! Uitstroom

Er wordt ook wel een onderscheid gemaakt in ‘de vier a’s’ als HRM-werkvelden:
4-a’s:

1. Arbeidsinhoud
2. Arbeidsomstandigheden
3. Arbeidsverhoudingen
4. Arbeidsvoorwaarden

Tegenwoordig 5
e

a: arbeidsmarkt

POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan):
1. Waar staat u nu?
2. Waar wilt u naartoe?
3. Hoe komt u daar?
4. Welke concrete acties gaat u ondernemen?
5. Hoe monitoren en evalueren?

Onderscheid in vormen binnen Opleiding, Vorming en Training (OVT)
1. Opleidingen, gericht op kennisoverdracht
2. Vorming, gericht op persoonlijke ontwikkeling
3. Training, gericht op vaardigheden
4. Scholing, trainingsgerichte vorm van kennisoverdracht

Beloning en straf
! Intrinsieke beloning (innerlijk van de persoon, hangt samen met motivatie, 

persoonsgebonden)
! Extrinsieke financiële beloning (van buitenaf in vorm van salaris, bonus, winstdeling etc.)
! Extrinsieke, niet financiële beloning (vergoeding in tijd, promotie, complimenten, volgen 

opleiding). Ook wel: employee benefits.
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Wexley, N. & Latham, G. (1991). Developing and training HR in organizations.
New York: Harper Collins.

H9: management and executive development 
self awareness: trainen hoe managers denken door bijv. sensitivity training, 
transactional analysis, self-directed management development, interactive skills 
training.

Sensitivity training:
Kleine groepjes, waarin men gaat kijken hoe anderen hen waarnemen, in termen van inter-
persoonlijke vaardigheden. Doelen zijn begrip te creëren ten aanzien van eigen gedrag en hoe dit 
gedrag anderen beïnvloedt, en inzicht krijgen in menselijk gedrag. Daarnaast functioneert het als een 
leeromgeving, waar men feedback kan ontvangen.
" Geen bewijs van daadwerkelijk resultaat in werkomgeving, gebrek aan adequate theorie.

Self-directed management development (zelfgestuurde managementontwikkeling)
Onderliggende gedachte: de beste manier om supervisors en managers zichzelf te laten verbeteren is 
door hen te bemoedigen om actief mee te denken over hun eigen verantwoordelijkheden, 
ontwikkelingen en carrièregroei. 

Job Skills / vaardigheden
Trainingsbenaderingen ontwikkeld om management en uitvoerende vaardigheden te trainen:

1. Seminars en workshops
Bijvoorbeeld: onderhandelen, managen van managers, basismanagement, spreekvaardigheid.
Effectiviteit vergroten door alleen de relevante aan te bieden, door persoonsanalyse. Om inter-
persoonlijke communicatie met ondergeschikten te bevorderen is er training in planning, coaching, 
motveren, feedback. Middelmanagement is meer betrokken bij het leiden van groepen en kan getraind 
worden in conflicthantering, onderhandelen met andere middenmanagers en teambuilding.

2. Corporate classrooms

3. Case study

4. the incident process
Variatie op casestudy, simulatie.
Zelf zoeken naar een oplossing voor een incident, actieplan opstellen en presenteren, reflectie.
Ondersteund door rollenspellen.

5. Rational manager training
Ontworpen om managementvaardigheid in probleemanalyse en besluitvorming te verbeteren.

6. Conference (discussion)
Discussie met feedback. Leerdoelen zijn het verbeteren van besluitvorming en 
probleemoplosvaardigheden, nieuwe informatie te krijgen en gedrag van medewerkers te veranderen. 

7. Assessment centers
Off-the-job simulatie van rolvereisten van manager. Dus: buiten de werkplek. Ook geschikt om 
trainingsbehoefte vast te stellen.

8. Rollenspel

9. Management game
Zélf spelen, vaak gericht op algemene managementprincipes (communicatie, marketing, 
besluitvorming).
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Wiertzema, K. (1994). Doelmatig communiceren. Basisprincipes. Bussum: 
Coutinho.

H1 Doelmatiger communiceren
Effectief communiceren is te leren en verloopt in vier fasen:
Leerprocessen

! Fase 1: onbewust, onbekwaam (dingen doen zonder er bewust mee bezig 
te zijn)

! Fase 2: bewust, onbekwaam (bewust van wat men nog niet beheerst)
! Fase 3: bewust, bekwaam (nieuwe vaardigheden leren en toepassen)
! Fase 4: onbewust, bekwaam (aangeleerd gedrag wordt onbewuster)

H2 Basisbegrippen
Wat is communicatie:

! Verbaal (taal)
! Non-verbaal (gedrag)

Het is niet mogelijk om niet te communiceren in aanwezigheid van anderen.

Er kan ruis optreden in de communicatie door interne of externe factoren. Extern houdt het in dat de 
communicatie van buitenaf verstoord wordt. Intern betekent het dat een boodschap verkeerd 
gedecodeerd wordt, waardoor de ontvanger het verkeerd begrijpt. Dit heeft te maken met de situatie 
of het referentiekader van de spreker of ontvanger. Denk hierbij aan cultuur, afkomst, opvoeding, 
onderwijs, etc. Mensen encoderen en decoderen allemaal op hun eigen manier en daardoor kunnen 
die misverstanden ontstaan. Daarnaast categoriseert iedereen zaken op zijn eigen manier, dus 
iedereen neemt eigenlijk verschillend iets waar. Iedere waarneming is daarom uniek.

H3 Non-verbale communicatie
Non-verbaal gedrag bepaalt voor een groot deel hoe je opvat wat iemand zegt. Daarbij komt dat 
lichaamstaal belangrijker blijkt dan wat iemand zegt. Komt dus de lichaamstaal niet overeen met de 
gesproken boodschap, dan vertrouwt men meer op wat men ziet, dan op wat men hoort.

Het meeste non-verbale gedrag is aangeleerd. Verschillende culturen hebben verschillende gebaren 
of uitdrukkingen. Lichaamshouding geeft aan hoe je ‘tegenover iemand staat’. Ook uit de stem wordt 
veel afgeleid, dat zijn de paralinguïstische aspecten (spreektempo, stembuigingen, fouten) en 
daarnaast door kleding en uiterlijk en status.

H4 De complexiteit van de boodschap
Schulz von Thun ontwikkelde een model waar de verbale en non-verbale aspecten zijn opgenomen.

! Zakelijk (verbaal): letterlijke inhoud van de boodschap 
! Expressief (non-verbaal): hoe zender over de boodschap denkt
! Relationeel (non-verbaal): hoe zender tegenover ontvanger staat
! Apellerend (non-verbaal): appèl op de ontvanger vanuit de zender

H5 De roos van Leary
Interacties verlopen vaak via vaste patronen (hiërarchie: boven en ondergedrag) en samen- en 
tegengedrag. Deze kunnen elk naast elkaar voorkomen. Je kunt er dan ook op reageren.

H6 Feedback
Feedback kan zijn: evaluatie van gedrag (ongewenst gedrag bijstellen, gewenst gedrag stimuleren), of 
een directe reactie (tussentijds, om communicatie op gang te houden).

H7 Actief luisteren
Bij actief luisteren is feedback belangrijk, om het gesprek te stimuleren. Vooral in een interview is dit 
belangrijk. Daar naast zijn dingen als kamerindeling belangrijk en niet gestoord worden. Maar ook een 
goede voorbereiding is essentieel!
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Het geheim van de betere middenmanager. Wat zij anders doen met 
medewerkers.(2005). Utrecht: &Samhoud.

&Samhoud deed onderzoek naar het werkplezier en prestaties van medewerkers 
van een retailketen. Doel van het onderzoek: ontdekken wat middenmanagers met 
goede prestaties beter doen dan collega’s met slechte prestaties. Daartoe 
bezochten de onderzoekers de relatief beste en slechts presterende vestigingen.

De conclusie: er zijn vijf strategieën die zorgen voor goede prestaties:
1. Betrokkenheid tonen naar medewerkers (coaching, besef situatie) " komt terug vanuit 

medewerkers (intern en extern)
2. Waardering tonen (vieren van behaalde prestaties)
3. Missie en doelen communiceren (binnen gehele organisatie en binnen eigen afdeling "

koppelen aan eigen doelen)
4. Ruimte geven (afwisseling, verantwoordelijkheid)
5. Eerlijke feedback stimuleren (kritiek, openheid, naar boven en opzij)

Uitzonderingen: 
! Angstcultuur: laag plezier, goede prestaties

Te weinig feedbackprocessen, te weinig succes vieren, lage betrokkenheid
! Gezelligheidscultuur: hoog plezier, lage prestaties

Plezier niet verbonden aan prestatie, eerlijke feedback ontbreekt

Het begrip ‘verbinding’ omvat de genoemde 5 praktijken van succesvolle managers. Het effect ervan 
is beter resultaat, maar ook meer werkplezier. Het verband tussen plezier en prestatie wordt 
aangetoond, maar niet in alle gevallen.

Zie voor aanvullende informatie: http://www.samhoud.nl/fileadmin/Plezier___Prestatie_2005.pdf


