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Alle ballen op binnen 

Adieu zelfboodschappende communicatieafdeling 
 

Laten we het gewoon erkennen: de tijd dat communicatieafdelingen als de exclusieve zender van 

communicatieboodschappen fungeren is voorbij. De nieuwe hoofdrol lonkt: interne trainer. 

Communicatie is nu eenmaal te belangrijk om aan communicatieprofessionals over te laten. 

Stoppen met de beleidsreparatie dus en ruim baan voor de inclusieve benadering van het vak.  

Achteraf is het te beschouwen als een achterhoedegevecht. Het ministerie van (toen nog) Verkeer en 

Waterstaat nam de oprukkende invloed van een internetplatform waar, dat zich tegen de invoering 

van de OV Chipcard richtte. Reflex: wat doet de communicatieafdeling? Dempen die hap? Welnee, 

merkte toen een communicatieadviseur: specialisten op het gebied van openbaar vervoer in de 

beleidsafdeling kunnen veel beter dan een stafafdeling de berichtgeving op het internet oppikken, op 

hun waarde wegen en erop reageren. Boodschap: help de helden van het primaire proces die rol te 

pakken. 

In het overleg tussen de ministeries werd de aanpak niet meteen omarmd: raak je zo de regie op 

communicatie niet kwijt; kunnen beleidsmedewerkers wel de juiste inschatting maken van de 

politieke gevoeligheid; wat rest er straks voor de communicatieafdeling? Het voorval dateert van 

even geleden; wie zijn oor te luisteren legt bij communicatieafdelingen - overheid én bedrijfsleven, 

dat maakt niet uit - weet dat anno 2012 de discussie allesbehalve is beslecht. In feite jeukt een 

sleutelvraag steeds heftiger: van wie is de communicatie? 

Factor C: voorbij de beleidsreparatie 

Moet je de communicatie van de organisatie centraal beteugelen of kun je de zorg ervoor vergaand 

in de organisatie laten indalen? Voor de publieke sector preludeerde de Commissie Toekomst 

Overheidscommunicatie in 2001 al op het thema. De 'Commissie-Wallage' predikte een borging van 

communicatie in 'het hart van het beleid'. Hoewel de meningen over deze metafoor wat 

uiteenliepen, was de boodschap klip en klaar: bij de voorbereiding van overheidsbemoeienis kunnen 

veel eerder communicatieve vragen op tafel komen, als beleidsmakers daartoe geëquipeerd zijn. 

Teveel ontpoppen communicatieafdelingen zich als beleidsreparateurs, die eenmaal uitgedachte 

wetten, regelingen of subsidies op een vlotte / aardige / leuke / handige manier laten landen. Om het 

paard steviger voor de wagen te spannen werd een bewustwordingsprogramma ontwikkeld, dat in 

de loop van 10 jaar tot in provincies en gemeenten navolging kreeg. Samengevat komt dit 

programma erop neer dat drie communicatieve vragen bij beleidsmakers aan hun basisgereedschap 

worden toegevoegd: 

1. hoe ziet je krachtenveld eruit (rollen en verantwoordelijkheden),  
2. wat is de kernboodschap (argumentatie en onderbouwing) en 
3. hoe bed je deze kennis in de planning (de kalender). 

 
De naam Factor C verwijst naar de reeks factoren die goede primaire processen onvervreemdbaar 

met zich meedragen: zoals je de Financiën ('factor F') en de juridische onderbouwing ('factor J') op 

orde hebt, zorg je dat de communicatieve of relationele kant op orde is. Niet als iets extra's, maar 
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inclusief. Dan heb je geen spindoctoring nodig om ergens een draai aan te geven. Spindoctoring is 

een by-pass, een perifere route. Doe meer met de werkelijkheid in plaats van een nieuwe 

werkelijkheid te construeren.      

Aanwas stagneert, aandacht neemt toe 

Niet alleen bij de overheid rukt de inclusieve benadering van communicatie op. NRC Handelsblad 

meldt op 7 juli jl. hoe onder de nieuwe president-directeur de focus bij De Nederlandse Bank wordt 

gericht op het herkennen en vervolgens hanteren van het gedrag van de bankdirecties. Twee 

psychologen zijn aangesteld die 'het gemeenschappelijk besef', en 'de relatie' helpen doorgronden: 

vanaf de ontvangst in de receptie van het gebouw tot de totstandkoming van besluiten: het primaire 

proces krijgt aandacht. Met enige bewondering registreert de verslaggever de zorg voor de 'open 

lijnen' en 'toegankelijkheid'. De communicatieve organisatie is hot. Daarentegen krijgt de 

communicatieafdeling een klassieke veeg uit de pan; in hetzelfde artikel wordt 'het legertje 

voorlichters' fijntjes geridiculiseerd. 

Er ontpopt zich ondertussen een prikkelende paradox: de communicatieafdelingen liggen 

aanhoudend onder vuur en overal zien we stagnatie in de aanwas en zelfs terugloop (ook gevoed 

door de financiële crisis natuurlijk); de aandacht voor communicatie in organisaties daarentegen 

maakt een stevige opmars door. Steeds intenser lijkt het besef bij het management van organisaties 

dat het communicatief handelen van de medewerkers in het primaire proces de slagkracht van 

organisaties bepaalt. En dan rijpt de vraag: wat is de rol van de communicatiediscipline hierbij?  

Claimen of faciliteren? 

Op het spectrum van reacties op deze trend zien we twee dominante verschijningsvormen: claimen 

en faciliteren. 

De voorstanders van het 'claimen' menen dat communicatie een vak is dat door gekwalificeerde 

beroepsbeoefenaren moet worden uitgevoerd. Medewerkers dus, die een beroepsvoorbereidende 

opleiding hebben gevolgd (HBO of universiteit dan wel via een - door Logeion gecertificeerde - 

cursus). Door die scholing beschikken ze over expertise die hen in staat stelt om systematisch en 

methodisch communicatieplannen te maken met analyses van een probleem, diagnose van relevante 

rollen, determinanten van gedrag en andere aanknopingspunten en proposities voor efficiënte en 

evidence based interventies met bijbehorende inzet van mensen, middelen en kanalen. Die expertise 

stel je ten dienste van de organisatie, maar draag je niet over: communicatie is een secundair proces 

vanuit een stafafdeling en aanvullend op het primaire proces. 

Aan de andere kant van het spectrum domineert de opvatting dat communicatie een onlosmakelijk 

onderdeel is van primaire processen van beleids- en productontwikkeling. Onderdeel dus van het 

handelen van mensen met vaak een andere dominante vakopleiding dus. Die op hun beurt 

ontvankelijk zijn voor de aanvulling van kennis inzichten en vaardigheden in de organisatie. Vanuit 

een intrinsieke, beroepsmatige wil om effectief te zijn. De communicatieafdeling richt zich idealiter 

op het toerusten van de medewerkers met de expertise die in de communicatiediscipline 

beschikbaar is. Beleid of product is een resultante van communicatie, in plaats van omgekeerd ... 
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Drie motieven 

De tweede benadering heeft de toekomst, concludeerde ik dit voorjaar in mijn proefschrift na de 

bestudering van het communicatief handelen van beleidsmakers bij de overheid (zie 

www.genietenvanweerstand.nl). De communicatieve vindingrijkheid van die beleidsmakers neemt 

met rassé schreden toe (overigens zonder dat men daar zelf altijd sjoege van heeft). Drie trends 

vuren die ontwikkeling aan:  

1. Uitwaaieren van communicatieve kennis en vaardigheden. De (onuitputtelijke) bron met 

theorie op communicatiegebied maakt steeds meer deel uit van allerhande 

beroepsopleidingen. Dit kan niet los worden gezien van de toegenomen vaardigheid van 

mensen om zelfstandig te communiceren, de beschikbare elektronische werkvormen en de 

uitdijende mogelijkheden om effectief invloed uit te oefenen via allerhande vrije en sociale 

kanalen.  

2. Versnippering van boodschappers. De macht van vrije media (kranten, radio en tv) als 

betekenisverleners aan nieuws, achtergronden en trends heeft plaatsgemaakt voor een 

geschakeerd stelsel van boodschappers en kanalen waarin publieke, commerciële, 

onafhankelijke en groepsgebonden belangen zich in wisselende vormen aanbieden. De tijd 

waarin een persvoorlichter een persbericht maakte dat zo werd opgesteld dat de journalist 

het van onderaf kon 'oprollen' en zo voor plaatsing geschikt maakte is al lang voorbij. 

(Hoeveel persberichten worden er überhaupt nog gemaakt?)   

3. Onthiërarchisering van experts. Exit verticale structuren en systemen voor besluitvorming, 

wilsvorming en beeldvorming (top-down, zender-ontvanger); in een horizontaliserende 

samenleving waarin iedereen elkaar sneller weet te vinden, is transparantie geen idee maar 

een gegeven en vroegtijdig communiceren geen wens maar werkelijkheid. Effectief 

producten of beleid maken vraagt van meet af aan om een inclusieve en context-bewuste 

benadering.  

Het samenkomen van deze aanjagers voedt de vraag naar de adequate inbedding van de 

communicatiefunctie. De exclusieve plek als zendstation is allesbehalve vanzelfsprekend. Sterker 

nog, louter vasthouden aan die exclusieve rol biedt niet bepaald houvast in een moderne organisatie 

waarin iedereen communiceert. Zorg dus dat de organisatie daarbij over een brede linie krachtig 

voor de dag kan komen.    

Kritiek: verwatering! 

'Je slaat het vak helemaal plat, man', voegde een gewaardeerde collega uit het communicatievak me 

een keer toe. Hij reflecteerde op het ontwerp van het Factor C-programma. Waarin - opzettelijk - de 

betekenis van communicatie is vereenvoudigd tot de populistisch aandoende formule 'K3': 

communicatief handelen komt neer op 

 
1. het verrichten van een krachtenveldanalyse,  
2. het opstellen van kernboodschappen en  
3. het borgen van de contactmomenten en -vormen in een communicatieve kalender voor het 

beleid. 
 

http://www.genietenvanweerstand.nl/
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'Dit leidt tot een verwatering van het vak', voegde recent een communicatiewetenschapper me toe. 

Oftewel, waar zijn we mee bezig, als we het communicatievak loslaten in organisaties? In repliek op 

het 'platslaan' wijs ik steevast op de noodzaak om een brug te slaan tussen de communicatieve schat 

aan kennis en de ontvankelijkheid voor die schat in de praktijk van product- en beleidsontwikkeling. 

Die brug sla je nu eenmaal niet met een etalage aan theorieën en modellen, maar door in te haken 

op de taal die in die primaire processen top of mind zijn. Zo vraagt een willekeurige leidinggevende 

niet op voorhand om uiteenzettingen omtrent de beschikbaarheidsheuristiek, de cognitieve 

dissonantie of de werking van frames. Maar gaan de luiken wel open voor die kennis, als je 

voorgenomen handelen helpt toetsen aan de hand van de inzichten op deze terreinen. Om 

vervolgens het handelingsrepertoire te helpen uitbreiden en versterken. Daarvoor is geen expert 

nodig, aan wie je je zorgen toevertrouwt, maar een trainer, die jou als maker van producten, 

diensten of beleid in staat stelt om te schitteren.   

Waar blijft de persberichtloze afdeling? 

De communicatieadviseur die zich opstelt als trainer van de organisatie komt verder dan degene die 

blijft claimen dat boodschappen door de communicatieafdeling worden uitgezonden of dat 

monitoring van publieksgroepen bij de communicatieafdeling kan worden belegd. Stelling: alle ballen 

op binnen. Het wachten is op de communicatieafdeling die als eerste besluit om te stoppen met het 

schrijven van persberichten. Of de afdeling die het primaat op de woordvoering naar vrije media bij 

een centrale afdeling laat varen en, als al op vele plaatsen, de monitoring van de social media, laat 

uitwaaieren. Met een afdeling Communicatie die rigoureus besluit om de blik dus van buiten naar 

binnen te richten. 180 graden draaien dus. Niet meer zelf zenden, maar louter de organisatie in staat 

stellen om communicatief eruit te halen wat erin zit. Misschien zijn de afdelingen er al, daar kunnen 

we van leren. Maak je kenbaar via communicatie-online.nl. 

Guido Rijnja was communicatiemanager bij de gemeente Rotterdam toen hij dit schreef ; 
hij is ondertussen adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst in Den Haag. 

Hij promoveerde op 27 april aan de Universiteit Twente (zie voor het proefschrift 
www.genietenvanweerstand.nl).    
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