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Inleiding 

In deze whitepaper geven we u onze visie op hoe wij 

denken dat de lijnen ook in uw organisatie effectiever 

kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat informatie 

beter stroomt en samenwerking soepeler en efficiënter 

kan verlopen. Om zo bij te dragen aan de snelheid 

waarmee de organisatie haar doelen bereikt. We gaan 

achtereenvolgens in op: 

1. welke informatie voor een organisatie relevant is,  

2. wie een rol spelen in de uitwisseling daarvan,  

3. welke communicatieverantwoordelijkheden deze 

‘spelers’ vervullen  

4. en wat zij vervolgens nodig hebben om dit goed te 

kunnen doen.  

De aanpak die we hierbij kiezen is behoorlijk rationeel 

en focust zich voornamelijk op structuur (en winst op 

langere termijn). Daarom sluiten we de paper ook af 

met een reflectie op de invulling, wijze van 

implementatie en tenslotte de kwaliteit van de 

communicatie. Omdat ook deze laatste - de kwaliteit 

van communicatie die ‘in het moment’ plaatsvindt - het 

uiteindelijke succes van de lijnen bepaalt. 

 

De praktijk van onze opdrachtgevers, onze kennis op 

het gebied van structuren van de interne communicatie 

én wetenschappelijk onderzoek vormen dus de basis 

voor deze whitepaper ‘Lijncommunicatie, hoe het wél 

werkt’. Hiermee bieden we eenieder die aan de slag wil 

met een verbetering van de lijncommunicatie een 

nieuw en breed perspectief op lijncommunicatie. Zo 

hopen we een bijdrage te leveren aan het (opnieuw) 

werkbaar krijgen van de communicatielijnen. Graag 

horen we of dat ook voor u werkt en ontvangen uw 

aanvullingen, suggesties en vragen via info@involve.eu. 

 

 

 

 

 

Wat is er mis met de 
lijncommunicatie? 
 

Laten we eerst eens kijken naar hoe de gemiddelde ‘lijn’ 

verloopt. Die bestaat uit het stapsgewijs (per organisatie 

laag) uitwisselen van informatie. Zowel naar beneden 

(top down) als naar boven (bottom-up) lijken de lijnen 

te verstoppen. Dit zijn veelgehoorde klachten uit de 

praktijk, geuit door verschillende deelnemers in die lijn: 

 

 

  
Topmanagement 

• Als je zo focust op verschillen zou je bijna 

vergeten dat mensen juist ook veel 

overeenkomsten hebben. Zaken die wij 

agenderen komen niet aan. 

• Onderwerpen worden verschillend 

geïnterpreteerd. 

• Het duurt lang voor de informatie medewerkers 

bereikt. 

• We weten niet echt wat er leeft op de werkvloer. 

 

Middelmanagement 

• We moeten boodschappen doorgeven waarvan 

we de achtergrond niet goed kennen en waar we 

vaak ook niet achter staan. 

• De informatie bereikt medewerkers ook al via de 

bestaande middelen, dus daar hoef ik niks mee te 

doen. 

• Ik krijg geen terug-koppeling op signalen. 

• De info komt van alle kanten, het is lastig 

relevantie en prioriteit te bepalen (en we hebben 

toch al weinig tijd). 
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De klachten van de verschillende spelers1 in de 

lijncommunicatie geven al een goede indicatie van wat 

er aan de hand is. In de praktijk van onze 

opdrachtgevers komen steeds de volgende oorzaken 

voor het moeizaam of niet-functioneren van de lijn 

terug: 

 

1. Eendimensionale nadruk op hiërarchie: de 

lijncommunicatie is slechts gebouwd op één 

dimensie. Namelijk de hiërarchie volgens het 

organisatieharkje. Dat harkje is per definitie een 

versimpeling van de werkelijkheid. Er zijn veel meer 

dimensies en rollen die maken dat een organisatie 

functioneert. Denk aan staf- en 

beleidsmedewerkers en de toenemende groep 

projectmanagers die hun eigen communicatie 

hebben ingericht (al dan niet via ‘de lijn’). Naast 

deze communicatiestromen uit de hiërarchie of 

projecten zijn de belangrijkste 

communicatiestromen in de organisatie vaak de 

stromen die de hoofd- of primaire processen en de 

benodigde samenwerking daarin mogelijk maken. 

Waar de organisatiestructuur een versimpeling van  

de werkelijkheid is, is de communicatie via de lijn 

dat dus ook. De organisatiestructuur is niet alleen 

                                                                 

 

 

1 Spelers zijn individuen of groepen die vanwege hun formele functie 
of persoonlijke drijfveren een actieve rol spelen in de interne 
communicatie. Afkomstig uit: IC in 3D: Interne Communicatie in een 
breed organisatieperspectief van Ilse van Ravenstein en Guus Kok. 

een beperkte weergave van de werkelijke manier 

van werken, er heeft in die manier van werken ook 

nog een verandering plaatsgevonden. 

Medewerkers willen en moeten steeds sneller 

kunnen reageren op klantwensen/vragen en 

klachten. ‘Willen’ omdat medewerkers de behoefte 

hebben om zelf meer richting te geven aan hun 

werk en ‘moeten’ omdat de klant steeds kritischer 

wordt en snelheid van handelen vereist. De 

traditionele hiërarchie en de daarbij behorende 

traditionele lijncommunicatie biedt daar weinig 

ruimte voor en is bovendien vaak traag.  

2. Eenrichtingsverkeer: de lijncommunicatie is vooral 

één communicatiestroom van boven naar beneden. 

En in die eenrichtingsstraat stokt het snel. 

Onderwerpen blijven vaak al na de eerste of 

tweede laag hangen. Omdat achtergronden niet 

duidelijk zijn, managers niet achter het verhaal 

staan of het misschien inschatten als irrelevant 

voor hun medewerkers. Omdat informatie te 

abstract is, er (te) veel informatie is en er 

simpelweg te weinig prioriteit of tijd voor is. Door 

dit haperen is de lijn zo traag, dat boodschappen 

vanuit de top medewerkers vaak sneller bereiken 

via het geruchtencircuit. De omgekeerde lijn van 

beneden naar boven bestaat voornamelijk uit 

rapportages en managementinformatie die 

cijfermatig van aard is. Daarnaast bestaat deze 

 

Medewerkers 

• Veel boodschappen zijn niet relevant voor 

ons/mij.  

• We weten niet wat er van ons wordt verwacht. 

• Er speelt heel veel maar wij horen daar niks (of 

pas achteraf van. 

• Er is te veel informatie. 

• Ik kan mijn signalen niet kwijt. 

• Ik kom wel met ideeën maar er gebeurt toch niks 

mee. 
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omgekeerde lijn uit ideeën, klachten of suggesties 

van medewerkers. Daarbij maakt de laagst 

leidinggevende zelf vaak een afweging of een idee, 

klacht of suggestie het wel of niet gaat redden bij 

hoger leidinggevenden en stokt de 

communicatielijn al op de eerste managementlaag. 

Bereiken signalen het hogere management wel, 

dan is er vaak gebrekkige terugkoppeling over wat 

ermee wordt gedaan, met teleurstelling als gevolg 

(‘nooit meer wat van gehoord, meedenken heeft 

blijkbaar geen zin’).  

 

3. Eén oplossing voor alles: de lijn lijkt gebruikt te 

worden voor alle soorten informatie en met alle 

mogelijke doelen. Eén oplossing dus voor een 

veelheid en rijkheid aan informatie met een 

enorme verstopping en informatie overload tot 

gevolg. Strategische informatie vraagt om een 

andere route en aanpak dan bijvoorbeeld 

vakinformatie en operationele informatie. 

Bovendien kan het doel dat je hebt met de 

informatie uitwisseling heel verschillend zijn, van 

alleen informeren tot juist in gezamenlijkheid tot 

beeldvorming komen. In de gemiddelde 

lijncommunicatie wordt niet helder aangeven 

waarvoor informatie wel of niet bedoeld of geschikt 

is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Veronderstellingen en verwachtingen: de lijn is 

gebaseerd op nogal wat veronderstellingen. Zo 

verwacht topmanagement dat managers in de 

verschillende organisatielagen precies weten wat er 

van hen wordt verwacht in het doorgeven en 

vertalen van informatie. En veronderstellen ze dat 

dat ook (inspiratievol) gebeurt. Middelmanagers 

verwachten dat medewerkers ook zelf op zoek gaan 

naar informatie en dat top managers, als het echt 

belangrijk is, de boodschap persoonlijk komen 

toelichten. Medewerkers gaan ervan uit dat ze 

relevante informatie vanzelf wel van hun bazen 

horen. En wellicht hebben medewerkers wel 

ervaren dat ideeën waar ze mee komen, toch niet 

worden opgepakt. Wie nu precies vanuit welke 

functie welke rol of verantwoordelijkheid heeft in 

de interne communicatie (‘speler’ is in interne 

communicatie) blijft vaak in het midden en is 

zelden expliciet gemaakt. Ook wordt verondersteld 

dat er geregeld en logisch op elkaar afgestemd 

overleg plaatsvindt, en dat belangrijke 

lijninformatie wordt besproken en vertaald.  

5. Geen ondersteuning: Een andere hardnekkige 

veronderstelling is dat iedere manager en iedere 

medewerker van nature in staat is om de 

verwachte (maar dus niet altijd duidelijke) taak in 

interne communicatie spontaan en met gemak te 

vervullen. Managers zijn immers niet voor niets 

manager, daar hoeven ze toch niet bij geholpen te 

worden? Omdat effectief communiceren vraagt om 

bewuste en gerichte inspanningen en bijbehorende 

specifieke vaardigheden is het feit dat een 

organisatie managers en medewerkers niet actief 

toerust (enabled), wellicht wel één van de 

belangrijkste oorzaken van het falen van de 

lijncommunicatie.  

6. Middelen onthecht van de lijn: een prachtige 

manier om managers en medewerkers te 

ondersteunen is natuurlijk het aanbieden van een 

assortiment aan (parallelle) 

communicatiemiddelen, van portals, nieuwsbrieven 

en bladen tot een overleg- en rapportagestructuur. 

Deze middelen lijken echter een eigen leven te 

leiden en met name managers geven aan zich door 

deze middelen niet ondersteund te voelen. Sterker 

nog, omdat het gevoel bestaat dat de lijn niet 

functioneert, worden middelen steeds vaker 
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ingezet als een ‘short cut’ om medewerkers 

rechtstreeks te bereiken. De middelen lijken dan 

eerder de positie en rol van het lijnmanagement te 

ondermijnen in plaats van deze te ondersteunen. 

Immers, als informatie voornamelijk rechtstreeks 

gedeeld wordt tussen de top en medewerkers, 

speel je als middelmanagers geen rol (meer) en doe 

je dus ook niks met die informatie. Op deze manier 

vindt er geen vertaling en gerichte betekenisgeving 

plaats en hebben boodschappen niet het gewenste 

resultaat. Hooguit draagt het distribueren van vele 

middelen bij aan de toch al enorme informatie 

overload. Zelfs de steeds vaker geïntroduceerde 

interactieve en sociale media (die beslist een goede 

rol spelen in het snel weten te vinden van elkaar in 

het samenwerkingsproces) zijn niet altijd 

aangesloten op ‘de lijn’ en worden niet maximaal 

benut. 

7. Gebrek aan sturing: of informatie aankomt wordt 

nauwelijks gemeten, hooguit bij een heel belangrijk 

onderwerp. Dus of de werking van de 

lijncommunicatie effectief is wordt niet gestaafd 

door meetgegevens. Daarnaast is er sturing op 

lijncommunicatie nodig: hoeveel tijd is ervoor 

beschikbaar en wat heeft prioriteit? Daar wordt 

zelden inzicht in gegeven, wat er voor zorgt dat 

iedere leidinggevende daar zelf keuzes in maakt en 

medewerkers dus nooit eenduidig geïnformeerd 

worden. Door gebrek aan afstemming tussen 

leidinggevenden is het zelfs mogelijk dat 

medewerkers tegenstrijdige berichten te horen 

krijgen. De eerder genoemde klachten (zie schema 

op pagina 4) zijn meer gevoel dan onderbouwing. 

En als mensen niet worden gewaardeerd of 

aangesproken op het effect dat moet worden 

bereikt, is de stimulans om actiever te 

communiceren beperkt.  

 

 
 
 
 
 

De lijnen werkend krijgen 

Wij denken dat het absoluut mogelijk is de 

lijncommunicatie (weer) ‘aan de praat’ te krijgen. Het 

begint al met het vaststellen dat er meer dan één lijn is. 

Effectieve lijncommunicatie vraagt om een 

meerdimensionale communicatiestructuur waarin de 

volgende elementen een plek moeten krijgen: 

 

• Wie communiceert 

• Waarover  

• Met welk doel en in welke richting 

• En met welke middelen 

 

Hoewel deze elementen in verschillende volgordes 

kunnen worden bekeken, hanteren we in deze 

whitepaper een vier stappenplan beginnend bij 

informatie. Deze vier stappen helpen bij het ontwerpen 

en inrichten van een werkende communicatiestructuur 

die de oude lijn vervangt. De eerste twee stappen zijn 

nodig om de volgende stappen te kunnen zetten en 

bouwen steeds op elkaar verder. De exacte invulling 

verschilt uiteraard per organisatie (aard organisatie, 

wensen en behoefte medewerkers etc.): 
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Iedere stap begint met één centrale vraag: 

1. Welke informatie is relevant? In deze stap bepaalt u 

de soorten informatie die belangrijk zijn voor uw 

organisatie of waar u aandacht aan wilt besteden 

omdat er verbetering nodig is. 

2. Wie spelen een belangrijke rol in die informatie 

uitwisseling? In deze stap bepaalt u welke spelers 

een (cruciale) rol spelen in de belangrijke 

informatiesoorten.  

3. Welke verantwoordelijkheid in de interne 

communicatie hebben deze spelers? In deze stap 

bepaalt u welke interne 

communicatieverantwoordelijkheden bij welke 

spelers moeten worden neergelegd.  

4. Wat hebben de spelers nodig om hun 

communicatieverantwoordelijkheden goed te 

kunnen vervullen? In deze stap stelt u vast welke 

ondersteuning in de vorm van overleggen, 

middelen en tools/training die spelers nodig 

hebben om hun taken in interne communicatie te 

kunnen vervullen.  

Deze stappen werken we in deze paper uit alsof alle 

lijnen opnieuw moeten worden vormgegeven, steeds 

met voorbeelden hoe de invulling eruit zou kunnen zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: Informatie 

De vraag is natuurlijk welke informatie in een specifieke 

organisatie (of situatie) van belang is. Is dat vooral 

markt- en klantinformatie of juist vakkennis? Weeg af 

welke informatie op een bepaald moment het meest 

cruciaal is en wat de 

informatie uitwisseling 

daarover op moet leveren. 

Daarbij is er niet één beste 

keuze. Die hangt immers af 

van de dynamiek, 

werkzaamheden, aard en 

context van uw organisatie 

op dat moment. In alle 

gevallen is een heldere definitie van de soorten 

informatie nodig zodat deze voor iedereen in de 

organisatie dezelfde betekenis heeft. De keuze die u 

hier maakt is nooit volledig, maar helpt om te focussen 

op de verschillende informatiesoorten in uw 

organisatie. 

 

Hieronder volgt een viertal voorbeelden van de manier 

waarop informatie geordend kan worden, afhankelijk 

van de aard van de organisatie. Bijvoorbeeld door: 

1. de inhoud van de informatie dominant te maken;  

2. de mate van impact als leidend principe te nemen; 

3. de tijd waarin informatie beschikbaar moet komen 

(timing) als insteek te nemen;  

4. of het organisatieproces de centrale rol te geven. 

 

De inhoud dominant: voorbeeld bij een 

beleidsmatige overheidsinstantie 
Een beleidsmatige overheidsinstantie zoals een 

ministerie of een provincie kan aan de volgende 

informatiesoorten met bijbehorende (IC) doelen 

denken: 
 

Inhoud dominant: Beleidsmatige overheidsinstantie 

Soort informatie (IC) doelen  

Strategie/beleid: 

missie/visie/doelen van de 

organisatie en 

fundamentele 

uitgangspunten. 

Leidraad bieden voor 

dagelijks handelen, 

verbinding.  

 

Let op: 

Voordat u hiermee aan de slag gaat is het van belang 

om de uitgangspunten voor uw nieuwe 

communicatiestructuur te bepalen. Denk daarbij in 

ieder geval aan de volgende vier zaken: 

1. Visie op interne communicatie. Het is belangrijk 

om helder te hebben wat uw visie op interne 

communicatie is en hoe er binnen de organisatie 

naar interne communicatie wordt gekeken. De 

invulling van de structuur moet dat immers 

ondersteunen.  

2. Organisatiekenmerken en –doelen. De 

communicatiestructuur moet nadrukkelijk 

rekening houden met de kenmerken en gericht 

bijdragen aan het realiseren van de doelen van 

de organisatie.  

3. Scope. Houd rekening met wat er wel of niet 

binnen uw verantwoordelijk-heidsgebied valt en 

waar u iets over kunt/wilt zeggen. 

4. Knelpunten: Bepaal waar de noodzaak het 

grootst is, dan wel wat er het meeste mis gaat. 

Daar kunt u dan op focussen bij het doorlopen 

van de vier stappen. 
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Politiek/context: belangen 

en factoren die het 

handelen van de 

organisatie beïnvloeden. 

Balanceren van 

belangen, politieke 

steun voor 

werkzaamheden. 

Burger/samenleving: 

wensen, behoeften, 

klachten, ideeën van 

burgers of andere partijen 

in de samenleving. 

 

Aansluiten op wensen 

en behoeften van 

burgers.  

Proces/operatie: 

informatie uitwisseling 

binnen en tussen 

afdelingen, denk aan 

processen, werkwijzen, 

systemen. 

 

Samenwerking 

ondersteunen, snelheid 

van dienstverlening en 

reageren 

ondersteunen, 

kostenbewust 

handelen. 

Ondersteuning: alle 

informatie nodig om je 

werk te kunnen uitvoeren, 

denk aan werkplek, HR 

informatie etc.  

Soepel en efficiënt 

organiseren van werk. 

Sociaal: persoonlijke 

achtergronden en 

drijfveren. 

Wij-gevoel, 

betrokkenheid. 

Vak: kennis over 

uitoefening van een 

beroep/professie. 

Kennisdelen, 

samenwerken, 

innovatie, naslag. 

 

Informatiesoorten sluiten logischerwijs op elkaar aan. 

Zo vormen politiek en burger input voor strategie en 

beleid. In een commerciële organisatie is politiek 

wellicht context in de zin van aandeelhouders of 

financiers of andere stakeholders en staat de burger of 

de samenleving bijvoorbeeld gelijk aan klant of markt. 

 

De impact dominant: voorbeeld bij een 

commerciële dienstverlener 
Informatie kan ook op een heel andere wijze worden 

geordend. Zo deelden we voor een commerciële 

dienstverlener de informatiesoorten niet in naar 

strategie, beleid etc. maar naar regulier, strategie en 

verandering en dus naar de mate van impact.  

Impact dominant: Commerciële dienstverlener 

Soort informatie (IC) doelen  

Reguliere voortgang: alle 

informatie nodig om 

dagelijks je werk te 

kunnen doen. 

Versoepelen 

samenwerking, efficiënt 

werken. 

Strategische thema’s: 

informatie die richting 

geeft aan de toekomst. 

 

Richting geven aan 

handelen in de 

organisatie. 

Impactvolle thema’s: 

informatie die 

veranderingen inhouden 

voor medewerkers. 

 

Verandering soepel laten 

verlopen. 

 

Timing dominant: voorbeeld bij een retail 

organisatie 

Voor een retail organisatie bleek vooral timing cruciaal. 

En dus is dat het leidende principe voor de indeling van 

de informatiesoorten: 

 

Timing dominant: Retail organisatie 

Soort informatie (IC) doelen  

Actueel: alle informatie 

die op dag basis nodig is. 

 

Versoepelen logistiek en 

verkoop. 

Binnenkort: 

aankondiging van 

informatie. 

Voorbereiden op 

komende acties, 

aanbiedingen en nieuwe 

werkwijzen. 

 

Toekomst: strategische 

keuzes. 

Richting geven op 

langere termijn. 
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Het organisatieproces dominant: voorbeeld bij 

een leverancier fast-moving goods 
Voor een leverancier van fast-moving goods 

(seizoensgebonden artikelen) draait het om het 

doorlopen van de terugkerende halfjaarcyclus. Iedere 6 

maanden moet er een nieuwe productlijn 

geïntroduceerd zijn. Het primaire proces is hier dan ook 

leidend voor de informatiesoorten: 

 

Organisatieproces dominant: Leverancier fast moving 

goods 

Soort informatie (IC) doelen  

Ontwikkeling: alle 

informatie gedurende de 

ontwikkeling van een 

productserie. 

 

Voorbereiden op 

komende acties, 

inrichting productielijn, 

inkoop middelen etc. 

Productie: alle informatie 

over/gedurende de 

productie van een 

productserie. 

 

Versoepelen productie 

en toelevering klanten. 

Evaluatie: alle informatie 

over/gedurende de 

evaluatie van een 

productserie. 

 

Lange termijn, 

verbeteringen voor 

volgende productseries. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 2: Spelers 

De volgende stap is het vaststellen welke mensen in de 

organisatie (functies) een rol spelen bij een (of meer) 

informatie soort(en). Ter inspiratie enkele 

veelvoorkomende functies waar u aan kunt denken: 

• Directie 

• Middelmanagement 

• Teamleiders 

• Staf/beleidsmedewerkers 

• Projectmanagers 

• Secretaressen 

• Medewerkers (al dan niet met klantcontact 

bijvoorbeeld) 

• OR 

• Communicatieadviseurs 

• HR-adviseurs 

 

Als u uw spelers afzet tegen 

de relevante soorten 

informatie dan krijgt u in de 

zogenaamde IC-matrix een 

overzicht van wie er per 

stroom een belangrijke rol 

vervuld. Het belang per 

speler kunt u per stroom 

aangeven met een kruisje (of met meerdere kruisjes). 

Hoe meer kruisjes er bij een speler staan, hoe 

belangrijker zijn/haar rol is in interne communicatie. 

 

Soort informatie 

Speler 

Strategie Proces Vak 

 

Directie 

 

XXX 

 

 

X 

 

 

Managers 

 

XX 

 

 

XX 

 

XX 

 

Professionals/ 

Medewerkers 

 

 
X 

 

 
XXX 

 
XXX 
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Stap 3: Communicatie 
verantwoordelijkheden 

De vorige stap geeft inzicht in de verschillende spelers 

die per informatiesoort een rol spelen in de interne 

communicatie. Het is nu zaak die rol specifieker te 

maken in de vorm van 

communicatieverantwoordelijkheden.  

 

In de cellen kunnen in plaats 

van de kruisjes dan specifieke 

verantwoordelijkheden in 

interne communicatie worden 

geplaatst. Hieronder staan 

voorbeelden van 

veelvoorkomende 

communicatieverantwoordelijkheden2 met 

bijbehorende visualisaties in de vorm van iconen: 

 

- Informatie brengen 

Onvertaalde informatie delen met 

mensen binnen de organisatie 

 
- Informatie halen 

Kennis nemen van / halen van  

onvertaalde informatie 

 
- Signalen afgeven 

Bestaande ideeën, opmerkingen en 

klachten opmerken en neerleggen bij 

anderen, bijvoorbeeld de 

leidinggevende 

 

 

- Signalen verwerken 

Het ondernemen van actie op een 

signaal dat bij hem/haar is 

belegd/afgegeven 

 

 

                                                                 

 

 

2 Gebaseerd op onderzoek van Marissa Otten voor Universiteit 
Twente en Involve, maart 2013 

- Duiding/richting geven 

Tekst en uitleg geven waarom de  

organisatie bepaalde keuzes maakt 

 
- Informatie vertalen  

(Gezamenlijk) vertalen van 

informatie van abstract naar 

concreet 

 

- Anderen helpen in hun 

communicatieverant-

woordelijkheid 

Collega’s helpen/adviseren, coachen 

of hulpmiddelen aanreiken ter 

uitvoering van hun interne 

communicatietaken en- 

verantwoordelijkheden 

 

- Dialoog deelnemen 

Deelnemen aan 

formele/informele/virtuele/fysieke 

interacties met één of meerdere 

collega’s om informatie uit te 

wisselen en vragen te beantwoorden 

 

 

 

Ook deze communicatieverantwoordelijkheden kunnen 

op maat worden beschreven en voorzien worden van de 

richting van de taak (met collega’s, naar managers, naar 

team) et cetera. 

 

Hieronder is de matrix uit stap 2 vormgegeven aan de 

hand van drie veelvoorkomende soorten informatie. In 

deze tabel zijn de gewenste 

communicatieverantwoordelijkheden weergegeven. 

Indien communicatieverantwoordelijkheden in uw 

organisatie expliciet gemaakt zijn en bekend zijn bij alle 

betrokkenen kunt u deze weergeven in de tabel.  
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Soort informatie 

Speler 
Strategie 

Directie 

                

Managers 

 

Professionals/ 

medewerkers 
               

 

Soort informatie 
Speler 

Proces 

Directie 

 
Managers 

 

Professionals/ 
medewerkers 

 

 

Soort informatie 
Speler 

Vak 

Directie 

                        
Managers 

                        

Professionals/ 
medewerkers 

 

 

In deze tabel kunt u bijvoorbeeld ook aangeven waar op 

dit moment het meeste mis gaat. Zo weet u meteen al 

waar bij de volgende stap (ondersteuning) de meeste 

aandacht aan besteed moet worden. 

 

Essentieel bij het invullen van deze matrix is bewust te 

kiezen. Het is verleidelijk om bij iedere soort informatie, 

iedere speler, iedere verantwoordelijkheid te geven. 

Het gaat erom de focus voor een bepaalde speler te 

vinden. Uiteraard is een manager ook een medewerker 

en kan een projectmanager een professional zijn. In dat 

geval heeft deze beide sets van 

communicatieverantwoordelijkheden.  

 

Per speler zou nu een beschrijving van de 

communicatieverantwoordelijkheid (mogelijk vertaald 

naar concrete taken) gemaakt kunnen worden. Dat is 

hier niet nader uitgewerkt. 

 

Stap 4: Ondersteuning 

Nu kunt u bepalen welke ondersteuning de betreffende 

spelers nodig hebben. Dat kan over de hele linie, of u 

kijkt naar die spelers of verantwoordelijkheden waar de 

meeste ondersteuning nodig of gewenst is. Bijvoorbeeld 

omdat een speler de cruciale rol speelt in een bepaalde 

informatiestroom, omdat spelers aangeven behoefte te 

hebben aan een bepaalde 

ondersteuning of omdat de 

communicatie over/in een 

bepaalde informatiesoort 

het meest mis gaat. Waar u 

ook op focust, in de 

ondersteuning zijn er twee 

invalshoeken: 

 

• Collectieve middelen die informatie 

uitwisseling ondersteunen. Deze collectieve 

ondersteuning omvat zowel overleggen, 

bijeenkomsten, rapportages als off- en online 

media. Deze zijn er natuurlijk vaak al. Het 

schema uit stap 3 kunt u dan gebruiken om 

onder de verantwoordelijkheden in de cellen 

de huidige middelen in te vullen en zo te kijken 

of en waar er gaten bestaan, dan wel middelen 

overlappen of helemaal geen functie blijken te 

hebben. Het kan helpen om de huidige 

middelenstructuur even ter zijde te schuiven 

en met de matrix in de hand te bekijken wat 

welke speler per informatiesoort nodig heeft 

om de communicatieverantwoordelijkheid te 

kunnen vervullen. Dat zou zomaar tot een 

andere structuur kunnen leiden. Zo ontbreekt 

er vaak een duidend middel van top naar 

middenmanagement of een manier om 

signalen terug te rapporteren en daarover 

weer terug te koppelen. Als voor het 

hoofdproces medewerkers elkaar snel en 

gemakkelijk moeten kunnen vinden, dan is een 

sociaal platform een mogelijk nuttig middel. De 
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diverse middelen moeten bovendien nauw 

aansluiten bij ingerichte processen, zoals de 

businessplan cyclus en 

besluitvormingsprocessen, maar ook primaire 

processen (zie ook de paragraaf ‘En hoe nu 

verder…’). 

• Individuele tools, training, coaching, intervisie 

die een specifieke (groep) speler(s) op een 

bepaald soort informatie of lastig moment 

ondersteunen (‘enablen’). Deze ondersteuning 

is individueel en/of situationeel gericht. Wat 

iemand nodig heeft hangt sterk af van 

vaardigheden en behoeften (bijvoorbeeld 

aansluitend bij iemands persoonlijke 

ontwikkeling). Deze ondersteuning kan 

bijvoorbeeld gaan over het vertalen van 

strategie naar operatie, inspirerend 

boodschappen overbrengen, duiding geven, 

effectiever werkoverleg voeren, et cetera. Dit 

soort ondersteuning moet nauw aansluiten bij 

bestaande HR-instrumenten (zie ook de 

paragraaf ‘En hoe nu verder…). 

 

U kunt natuurlijk eerst kijken hoe ver u komt met de 

huidige beschikbare middelen en waar dan eventueel 

gaten zitten of juist middelen niet meer nodig blijken te 

zijn. Of u begint gewoon helemaal bij nul en denkt 

vanuit de informatiesoorten, verantwoordelijkheden en 

knelpunten. 

 

Hiernaast staat wederom de matrix uit stap 3, maar nu 

voorzien van zowel collectieve middelen (blauw/vet) als 

individuele tools/training/coaching of intervisie 

(groen/onderstreept).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soort informatie 
Speler 

Strategie 

Directie 

                 
Blad/blog/strategie sessie 
Visueel verhaal 
Oefenen storytelling 

Managers 

 
Managementportal 
Strategie sessie 
Werkoverleg 
Workshop vertalen strategie 
Tips voor groepsinteractie 

Professionals/ 
medewerkers 

                 
Blad/blog 
Werkoverleg 
Tips voor vertalen naar eigen 
werk 

 

Soort informatie 
Speler 

Proces 

Directie 

 
Rapportage op ideeën 

Managers 

 
Voortgangsoverleg 
Ideeën sessies 
Ideeën rapportage 
Do’s en don’ts stimuleren 
ideeën 
Workshop feedback 

Professionals/ 
medewerkers 

 
Voortgangsoverleg 
Ideeën sessies 
Feedback proces 
Workshop feedback 
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Soort informatie 
Speler 

Vak 

Directie 

                               
Aanbieden sociaal 
intranet/kennis- systeem 
 

Managers 

                                
Stimuleren gebruik systeem 
Kennisdeelsessies 

Professionals/ 
medewerkers 

 
Gebruiken systeem/sociaal 
intranet 
Workshop  
netwerk skills 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En hoe nu verder? 
 

Door deze vier stappen te zetten heeft u inzicht 

gekregen in de huidige situatie in uw organisatie en een 

stramien opgesteld voor de gewenste/toekomstige 

communicatiestructuur. Dit proces heeft bovendien 

bijgedragen aan het bewustzijn over het belang en de 

verschillende elementen van deze structuur. 

 

Dat is een mooie stap. Maar daarmee bent u er nog 

niet. Want als u wilt dat het beklijft binnen de 

organisatie is er aandacht nodig voor de implementatie, 

het meten van effect, het borgen van de structuur in de 

organisatie en de kwaliteit van de communicatie. Dat 

zijn vier elementen die een belangrijke rol spelen bij het 

succesvol inzetten van de nieuwe interne 

communicatiestructuur. We stippen deze vier 

elementen hier kort aan, om aan te geven dat het 

proces niet stopt op het moment dat de nieuwe 

structuur op papier gezet is. 

 

Implementatie 

Als u de stappen uit de paper heeft gezet samen met 

groepen spelers uit de organisatie is de implementatie 

eigenlijk al begonnen. Anders staat u aan het begin van 

de verandering, met alle stappen en overwegingen die 

daarbij horen. Voor het veranderproces dat daarbij 

hoort, verwijzen we graag naar ons stappenplan voor 

verandering, beschikbaar in onze kennisbibliotheek. 

 

Meten  

Meten is van belang om focus te kunnen aanbrengen in 

de communicatie inspanningen en  

-ondersteuning en om bij te sturen. Meten kan vooraf, 

bijvoorbeeld door te onderzoeken wat de belangrijkste 

bronnen zijn voor medewerkers, gerelateerd aan de 

diverse informatiesoorten. Maar ook achteraf meten is 

relevant, om zo vast te stellen of de lijncommunicatie 

heeft gefunctioneerd en als input voor je business case 

voor interne communicatie 

 

Borging 

Bij borgen gaat het er vooral om de 

communicatiestructuur in te bedden in bestaande en 

goed werkende processen en systemen. Denk daarbij 

bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, aan 

http://www.involve.eu/kennis-delen
http://www.involve.eu/kennis-delen


 
© Involve 2019 

besluitvormings- en strategievormingsprocessen, HR-

systemen of de planning & control cyclus. 

 

Kwaliteit van communicatie 

De effectiviteit van het behoorlijk rationele raamwerk 

dat we in stap 1 t/m 4 hebben geschetst wordt bepaald 

door de kwaliteit van communicatie. En dan hebben we 

het over de kwaliteit van de wisselwerking tussen 

mensen en (in) middelen. Communicatie van 

uitstekende kwaliteit kan het realiseren van de 

gewenste doelen enorm versnellen. Communicatie van 

slechte kwaliteit kan dit proces vertragen. De kwaliteit 

wordt altijd beïnvloed door bijvoorbeeld de persoonlijke 

stijl van spelers. Het is aan te raden deze 

communicatiestijl van een organisatie te expliciteren, 

bijvoorbeeld aansluitend aan kern- of 

leiderschapswaarden, om handvatten te geven voor een 

kwalitatief hoogwaardige communicatie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik van dit stappenplan en 
meer informatie 

Deze paper bevat een stappenplan om uw eigen lijnen 

in communicatie te herontwerpen of te evalueren. Dat 

kunt u doen voor het opzetten van de informatie-

uitwisseling voor de hele organisatie. Maar u kunt deze 

stappen ook inzetten voor één specifiek thema, één 

bepaald knelpunt of voor de inrichting van de 

communicatie in één afdeling. De analyse zal dan 

eenvoudiger zijn.  

 

Deze whitepaper is een samenvatting van de kennis 

over het inrichten van een communicatiestructuur, die 

we als Involve hebben opgedaan en ontwikkeld. We 

hebben deze kennis ook op andere manieren 

vormgegeven:  

• www.involve.eu/kennis-delen, hier staat veel 

van onze kennis bij elkaar en deze kennis is 

gratis te downloaden 

• Boek: ICin3D, interne communicatie in een 

breed organisatieperspectief (hier te bestellen) 

gaat in op een brede visie op interne 

communicatie waar spelers centraal staan. 

 

Wilt u meteen aan de slag met uw lijncommunicatie, 

maar zoekt u specifieke ervaring en expertise? Dan kan 

Involve capaciteit en kennis in verschillende vormen 

bieden: 

• Mini inspiratiecollege, één op één of voor een 

klein team 

• In company Masterclass, met een concreet 

advies voor uw eigen organisatie 

• Uiteraard ook advies of uitwerking op maat, 

specifiek ingericht op uw wensen 

 

Graag wisselen we vrijblijvend met u van gedachten 

over dit onderwerp. Kijk op onze website voor een 

uitgebreide toelichting van de mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.involve.eu/kennis-delen
http://www.involve.eu/kennis-delen
http://www.managementboek.nl/boek/9789013094664/ic-in-3d-ilse-van-ravenstein
http://www.managementboek.nl/boek/9789013094664/ic-in-3d-ilse-van-ravenstein
http://www.involve.eu/pagina/De-lijncommunicatiescan-uw-organisatie-langs-de-lijn
http://www.involve.eu/pagina/De-lijncommunicatiescan-uw-organisatie-langs-de-lijn
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Over Involve 
 

Involve is als enige bureau in Nederland volledig 

gespecialiseerd in interne communicatie. Mensen 

bewegen tot resultaat. Dat is waar we voor staan en 

dagelijks met onze specialisten aan werken.  

We helpen organisaties onder meer bij het ontwikkelen 

van een visie op interne communicatie, het toepassen 

van onze visie op de praktijk en we auditeren de interne 

communicatie op basis van de vijf resultaatgebieden 

voor interne communicatie. Natuurlijk bieden we ook 

ondersteuning per resultaatgebied, zoals 

verandermanagement, corporate storytelling, enabling 

van spelers, bouwen van een IC businesscase en 

inrichten van een communicatie structuur en van de IC 

functie. Altijd op maat en met de organisatie en haar 

spelers als uitgangspunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Involve  

Sophiaweg 89  

6523 NH Nijmegen  

T: 024 – 323 77 39 

F: 024 – 323 89 35 

E: info@involve.eu  

W: www.involve.eu  

 

 

Volg ons ook op sociale media: 
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