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Voorwoord bij het 7E-boek van Fran Bambust (Politeia 2015) 
 
door Patrick Vandenberghe 
DKB team Communicatiebeleid 
Vlaamse overheid 
Vlaanderen.be/communicatie & ToeComSt 

 
Alsof we werkelijk zo flink zijn en alles doen zoals het hoort! Meteen en beredeneerd en zoals 
de beleidsmakers het zich droomden. Where's the fun in that? 
 
Mensen hebben géén zin. Zien de zin niet. Doen hun zin. Krijgen hun zin, denken ze, zeker 
naarmate bedrijven met middelen (en met elke overname en schaalvergroting neemt hun 
invloed toe) de customer journey steeds inventiever stroomlijnen. Of naarmate steden met visie 
en innovatieve dienstverleners de bakens verzetten. Tegen die stroom valt niet in te roeien: de 
gemiddelde user experience wordt steeds beter, crisis of geen crisis. 
 
Dat heeft gevolgen voor hoe àlle dienstverlening moet worden geconcipieerd. Niet enkel via 
service design of door rekening te houden met user stories in de digitale communicatie ... al 
heeft dat digitaliseren z'n invloed op àlle werkprocessen. Die worden meer agile. Maar er zijn 
meer belangrijke vernieuwingen nodig. 
 
Al in de eerste vergadering waarin beleid wordt gemaakt moet extra expertise aan boord 
komen. De managers, ingenieurs & juristen krijgen het gezelschap van advocaten van 
interactie, cocreatie en open communicatie. En er zal dàn al moeten worden gedacht aan die 
psychologie van "zin hebben" en "zin doen krijgen". Van mensen over drempels tillen, 
hefbomen verzinnen om ze een trap hoger op de ladder te krijgen, dichter bij Het Beleidsdoel. 
Zeker als de uitdaging is automatisch gedrag te doorbreken. Voluntaristisch campagnes op de 
wereld loslaten is daar geen antwoord op. Al was het maar omdat de Vlaming zich liever laat 
entertainen. Of cognitief overbelast op z'n kookeiland aan het onthaasten is van de info 
overload. 
 
Hoe beginnen we er dan aan? Moet het alweer ànders in ons communicatievak, waar we na de 
internetrevolutie en de sociale media nu de bijhorende analytics & big data op ons bord krijgen? 
(Houdt het dan nooit op? Het klikt wel steeds beter in elkaar. En voor wie de puzzelstukken doet 
passen, wordt het efficiënter. Zeker met dit boek.) 
 
Vandaag zie ik een drietal Grote Nieuwe Uitdagingen voor het communicatievak. Om te 
beginnen moeten we onze verhalen coherenter krijgen door ze beter te doen rijmen met de 
doelstellingen van de organisatie. Die na een mature branding oefening een scherpere identiteit 
heeft. Zowel in de externe als interne communicatie kunnen we content marketing technieken 
toepassen. Wat de collega's doen weegt meer door dan wat de redacteur schrijft of de graficus 
illustreert. 
 
Een tweede uitdaging is om niet langer in afzondering maar geconnecteerd aan de 
communicatie te werken, met participatieve technieken, in interactieve werkvormen, in een 
netwerkfilosofie. In de voortdurende beweging genaamd samenleving, quoi. Beleidsmakers 
hebben vaak een al te kleine gereedschapskist en communicatieprofessionals kunnen helpen 
over de drempel van het eigen proces of het eigen gelijk te stappen. Dat kan door vragen te 
stellen als "zullen we iemand zoeken om" of andere vormen van coaching. Essentieel is alvast 
"nieuwsgierig af te dalen"  in de organisatie én in externe netwerken. Je moet je daar terug 
inburgeren, betoogt Marije van den Berg. En omgaan met het verschil, je eigen cultuur daarom 
niet opdringen. Als je wilt vooruitgaan in het netwerk moet je het voeden, stelt Steven Van 
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Belleghem dan weer. Je moet informatie voorzien, delen en de snelheid van het netwerk mee 
bepalen. Met al je vakmanschap. 
 
Vaarwel dan, traditionele communicatie-afdeling als laatste schakel in een ketting! Niet het 
organogram maar het project moet nu slim gecompartimenteerd zijn, zoals bv. de Routeplanner 
Complexe Projecten aanbeveelt. De redactievergaderingen vallen vaker samen met de 
werkvergaderingen en vice versa. (Sprinten en scrummen is niet nieuw voor redacties.) 
 
Ten derde, neen eerst en vooràl, is er de uitdaging om meer beleid & communicatie te maken 
met kennis van gedrag. Goed begrijpen waar het knelt, waar contact maken niet evident is, 
waar het beleid om een hefboom vraagt: dat is toch wel dé kern. En in deze oogt het 7E-model 
als the one that ties the room together. (Al zijn CB-Link of CASI 3.0 of andere invalshoeken ook 
prima vertrekpunten voor slimmere strategieën, dat hangt van de context af.) 
 
De vraag was hoe eraan te beginnen. Stap één blijft: reculer pour mieux sauter, de 
communicatie even uitstellen tot we meer weten over dat psychologische. Investeren in kennis, 
het fundament van ons argument. Maar grondiger dan in traditioneel marktonderzoek en met 
ook die (big) data mee in de mix. De bijhorende communicatie? De inzichten samenvatten en 
ze al delen met sommige stakeholders. De uitdaging en de kennis communiceren terwijl het 
project vorm krijgt, hoe het project rijmt met de ruimere beleidsstrategie en de ambities en de 
missie van de organisatie. Maar nog geen aankondigingen of beloftes. Misschien wel al wat 
curating content in de velouté, altijd meegenomen voor het imago van bekwaamheid. 
 
Stap twee? Immer geen PR of persconferenties plannen. Geen creatieve ideetjes voor spotjes 
verzinnen of reclamebureaus briefen. Maar wel naar experten in sociale marketing en 
interactieve beleidsvorming luisteren. Op zoek gaan naar stakeholders om te hersegmenteren. 
De traditionele doelgroepen herindelen volgens drempels en hefbomen. Ze vervolgens 
betrekken. Wat de evidente boodschap lijkt, kan nog anders uitdraaien tot de acties en 
interventies op punt staan na rondjes A/B testing en andere soft launches. 
 
Stap drie: beslissen welke doelgroepen en acties prioritair zijn binnen de langetermijnaanpak. 
Met die focus kan nu de communicatie in gang worden gezet die bij de eerste interventies past. 
In deze fase kunnen we contact zoeken in conversaties en minicampagnes - al is het mogelijk 
dat de acties na evaluatie snel moeten worden bijgestuurd. Of vanuit de feedback op de 
website, in de conversatiemedia, bij het callcentre, uit de analytics en aanvullende 
onderzoeken. Uit de projectvergaderingen. Eindelijk bevindt de communicatieverantwoordelijke 
zich weer op dat vertrouwde terrein van layouten en redigeren. Maar hij vertelt nu wel andere 
verhalen en verpakt andere dozen. Bovendien draait hij nu mee in een merkcoherente 
perskamer die de interventies van het project niet los ziet van de ruimere communicatie-
aanpak. 
 
Instapklaar modelletje? U wilt natuurlijk eerst dit boek lezen om de essentie van de nieuwe 
aanpak goed onder de knie te krijgen. U wilt leren wat enablen, encouragen, enthusen en 
andere E-woorden in de praktijk betekenen. U wilt beter begrijpen hoe bepalend keuze-
architectuur is in het beleid dat ons bij de overheid omgeeft - al dat gezondheidsbeleid, 
mobiliteitsbeleid, economisch beleid, landbouwbeleid, natuurbeleid, cultuurbeleid, sociaal beleid 
en nog zoveel ander beleid! Dat allemaal succesvol moet zijn! O stress!! 
 
U mag bijna aan hoofdstuk één beginnen. Nog één reflectie. 
 
Beleid voeren gaat gepaard met reguleren. En laten burgers en bedrijven nu net vinden dat er 
al te veel regels en bepalingen zijn, ook in wat men buiten de overheid voorschotelt. Ook 
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verzekeringsbedrijven, zorginstellingen, providers, enz. hebben veel formulieren om in te vullen 
en veel kleine letters om te lezen. Niet alle dienstverleners werken al ergonomisch. 
Vereenvoudigen en steeds meer in een cultuur van vertrouwen werken, dat blijven grote 
uitdagingen. Bij uitstek voor overheden. Het gaat over meer dan louter nudgen of eigentijds 
communiceren aan de hand van E-woorden. 
 
Cass Sunstein publiceerde er vorig jaar een straf boek over: Simple(r) - the future of 
government. Net zoals in Nudge heeft hij het over automatisch gedrag en gedragspsychologie 
als essentieel om rekening mee te houden. Maar hij is geen man in een witte jas in een 
laboratorium. Simpler beschrijft uitgebreid in wat voor een strijdperk iemand kan belanden die 
met kennis van zaken wilt werken, wat voor weerstanden en machinaties hij moest overwinnen 
omdat z'n innovatieve benadering niet paste in het dominante denken. Hoe een nieuwe aanpak 
ingang doen vinden tijd en energie en karakter eist. Hoe je bij elke "voor zover ik je begrijp, 
doen wij bijna systematisch die dingen die je sterk afraadt en doen we zelden wat je aanraadt" 
moet volharden. Terwijl de verouderde werkvormen hun tol blijven eisen - in burnouts of in de 
roep om alweer andere programma's en hervormingen om de efficiëntie te verhogen. Waarover 
weer moet worden beslist en vergaderd en grondig uitgewerkt, in plaats van trial & error 
geprobeerd ... "Kunnen we niet sneller komen tot wat echt nodig is, in plaats van zittingen te 
houden en formeel te debatteren en verslag na verslag te schrijven? Dat kunnen ambtenaren 
goed, maar ze moeten ook koningen en koninginnen worden van andere werkvormen" 
verzuchtte Marije van den Berg op een Kortomcongres begin 2014. 
 
Welnu! Het gebeurt niet vaak dat we in ons vak de sprong van theorie naar praktische 
uitvoerbaarheid zien ... maar dit boek en het 7E-model zijn een cadeau, denk ik zo. Het biedt u 
panklare recepten waarmee u koning(in) van enkele werkvormen wordt. 
 
Mààr: ook dit boek kent een lange voorgeschiedenis. Ik herinner me nog goed de presentatie, in 
2009, van het boek Designing change - social marketing voor duurzaamheidstransities. De dag 
liet vooral kennismaken met hoopgevende noties als transition towns of met mushroomende 
bottom up verhalen. Pas later bleek de echte diamant het hoofdstuk te zijn dat Fran Bambust 
schreef, Een tekenraster voor wereldverbeteraars - bouwen aan een werkkader voor social 
marketing trajecten. Annick Vanhove kwam ermee aanzetten terwijl zij & ik aan het werken 
waren aan de procesflow en andere principes van Communicerenmetarmen.be, ergens in 2010. 
Dat was nog voor noties als nudging en scarcity in beeld kwamen in de lage landen. Het was 
mijn eerste kennismaking met het 7E-model, en ondertussen zijn we alweer in 2015 aanbeland. 
En bleven de toepassingen helaas schaars. 
 
Achteraf gezien blijkt dat hoofdstuk veel te bescheiden getiteld, maar ondertussen hebben Fran 
en Chris en Ewoud en Annick dàt alvast rechtgezet. Het tekenraster annex werkkader staat er 
nu als een huis. Online en in dit boek! 
 
Dus: aan de slag ermee! Ik wens u veel plezier tijdens het lezen en het verzinnen wat het kan 
betekenen in uw praktijk. Fail fast en leer bij en vier uw successen samen met de auteurs ;-) 
 
Patrick Vandenberghe 
DKB team Communicatiebeleid 
Vlaamse overheid 
Vlaanderen.be/communicatie & ToeComSt 

 
 

https://overheid.vlaanderen.be/communicatie
https://toecomst.wordpress.com/

