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Voorwoord
Beste lezer,
Wat is de beste manier om de communicatieafdeling te positioneren in een gemeentelijke overheids‐
organisatie? Hoe denkt het college van burgemeester en wethouders hierover? Wat is de visie van de directie
en de afdelingsmanagers? En wat zeggen deskundigen op het gebied van overheidscommunicatie en ervaren
communicatieprofessionals? Over deze zaken gaat dit rapport dat zich toespitst op de situatie bij de gemeente
Nijkerk. Het is mijn wens dat dit onderzoek bijdraagt aan inzicht in de communicatiefunctie en dat mijn
adviezen een schakel vormen naar een optimaal functionerende communicatieafdeling. Ik ben ervan overtuigd
dat een professionele communicatieafdeling van onmisbare waarde is voor de hele organisatie ‘de gemeente
Nijkerk’.
Met dit onderzoek en advies sluit ik mijn hbo‐opleiding Communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
af. De afgelopen vier jaar heb ik deze opleiding met plezier gevolgd. Nu sta ik op de drempel van een nieuw
begin. Ik zie uit naar deze nieuwe periode waarin ik het communicatievak in de praktijk mag brengen. Het is
een mooi vak dat bij mij past: dienend, ondersteunend en van grote waarde.
Dit rapport had nooit tot stand kunnen komen zonder de medewerking en steun van de mensen die bereid
waren hun kennis en visie met mij te delen. Daarvoor dank ik hen hartelijk!
De gemeente Nijkerk heeft mij in de gelegenheid gesteld om mijn opleiding met een uitdagend onderzoek af te
ronden. Ik waardeer de openheid en bereidheid van het college van B en W, de directie en de
afdelingsmanagers in het geven van hun visie op het communicatievak en de afdeling Communicatie. Cindy
van Harmelen (communicatieadviseur van de gemeente Nijkerk), bedank ik voor het begeleiden van mijn
onderzoek. Haar adviezen, tijd om te ‘sparren’, enthousiasme en enorme gedrevenheid hebben mij
gemotiveerd en geïnspireerd. Ook mijn collega’s van Communicatie bedank ik voor de leuke tijd die we samen
hebben gehad en voor hun inbreng aan het onderzoek. Het is mijn wens dat dit rapport over ‘jullie afdeling’
bijdraagt aan een nog mooiere en meer professionele werkomgeving. Verder heb ik inspirerende gesprekken
gevoerd met deskundigen op het gebied van overheidscommunicatie. Ik bedank hen voor hun tijd en
enthousiasme om met mij te spreken over het communicatievak en de communicatieafdeling.
Hanneke Meissner (mijn afstudeerbegeleider vanuit de CHE) bedank ik voor haar adviezen, tips en het
vertrouwen dat ze mij heeft gegeven. Ook bedank ik alle andere docenten en medestudenten van wie ik de
afgelopen vier jaar veel heb geleerd.
Ik bedank mijn tweelingbroer Menno voor zijn medeleven en voor de geweldige tijd die we hebben gehad
tijdens onze hele ‘schoolcarrière’. Mijn ouders bedank ik voor hun wijze adviezen, liefde en medeleven. Ook
waardeer ik het medeleven van Yvonne, Famke & Wouter, familie en vrienden enorm. Ten slotte dank ik Jezus
Christus, mijn Heer. Hij is de bron van waaruit ik leef en door zijn kracht en zegen heb ik dit onderzoek en
advies succesvol kunnen uitvoeren.
Fokko Everts
Nijkerk, juli 2010

Samenvatting
Dit onderzoek gaat over de positionering van de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk. De vraag
welke plaats Communicatie in de organisatie inneemt speelt al langere tijd op deze afdeling. Het is voor
Communicatie onduidelijk welke taken en verantwoordelijkheden van hen verwacht worden. Ook is het
onduidelijk of Communicatie dichtbij de ‘top’ van de organisatie mag meedenken en adviseren op strategisch
niveau. Deze situatie wordt als onwenselijk en ineffectief ervaren.
De doelstelling van het onderzoek is daarom tweeledig: in de eerste plaats inzicht krijgen in de visies en
verwachtingen van de betrokken partijen ten opzichte van de communicatieafdeling. Daarnaast is het doel om
advies te geven over de positionering van de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk. De centrale
vraagstelling is als volgt geformuleerd: “Hoe zien de betrokken partijen de positionering van de communicatie‐
afdeling van de gemeente Nijkerk en welke verbeterpunten zijn er te formuleren om te komen tot de gewenste
positionering?”
Om antwoord te kunnen geven op de centrale vraagstelling, zijn de huidige en de gewenste situatie in kaart
gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van diverse vormen van kwalitatief onderzoek. Het literatuuronderzoek
en gesprekken met deskundigen op het gebied van overheidscommunicatie hebben geresulteerd in een
‘theoretisch kader’. Hierin worden de belangrijkste onderwerpen behandeld die spelen bij het positioneren
van de communicatieafdeling.
Het literatuuronderzoek diende als basis voor de interviews met het college van B en W, de directie, de
afdelingsmanagers en de communicatieafdeling. Naar aanleiding van de interviews zijn hun visies en
verwachtingen ten opzichte van Communicatie in kaart gebracht. Niet alleen de huidige situatie is hierdoor
helder geworden, maar ook hoe zij de communicatieafdeling zien in de gewenste situatie. De huidige en de
gewenste situatie komen tot elkaar in de Conclusies. Dit hoofdstuk spiegelt de situatie bij de gemeente Nijkerk
aan het theoretisch kader.
De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de communicatieafdeling in de huidige situatie niet kan voldoen
aan de verwachtingen die het college van B en W, de directie en de afdelingsmanagers aan Communicatie
stellen. Het communicatievak is in ontwikkeling: Communicatie blijft dienstverlenend aan de organisatie, maar
de wijze waarop verandert. Het vakgebied breidt zich uit van een uitvoerende naar een strategische
adviesfunctie. Hier blijkt ook in de gemeente Nijkerk behoefte aan te zijn, maar op die wijze wordt er nog
onvoldoende gebruik gemaakt van de communicatieafdeling. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen. Ten
eerste vraagt de organisatiestructuur en de wijze waarop Communicatie gepositioneerd is om verandering.
Ten tweede ligt er een opgave voor de communicatieafdeling om haar werkwijze en houding te
professionaliseren. Om de huidige situatie om te buigen naar de gewenste situatie, geef ik de directie, de
afdelingsmanagers en de communicatieafdeling aanbevelingen.
Een van de adviezen aan de directie en de afdelingsmanagers is het investeren in Communicatie door haar
verantwoordelijkheid te geven op strategisch en concernniveau. Door Communicatie hierbij te betrekken,
komen de kwaliteiten van de communicatieafdeling meer tot haar recht. De hele organisatie wordt hier
communicatief sterker door. Om dit te bereiken heeft is het onder andere nodig om van Communicatie een
staffunctie te maken. Communicatie heeft bovendien een eigen senior nodig en dient deel te nemen aan de
stafoverleggen van de afdeling Bedrijfsvoering & Advisering. Een rechtstreekse lijn tussen Communicatie en de
directie en het college van B en W is nodig, wil de communicatieafdeling aan de verwachtingen van deze
partijen kunnen voldoen. Ook een uitbreiding van de vaste formatie is hiervoor noodzakelijk, mede gezien de
toekomstplannen van de gemeente Nijkerk. Verder adviseer ik de communicatieafdeling centraal te
organiseren en communicatie‐instrumenten zoals de website, het intranet en de gemeentepagina terug te
brengen onder de regie van Communicatie.
Het advies aan de communicatieafdeling is om proactief te handelen en zichzelf meer te profileren in de
organisatie. Het is belangrijk dat zij prioriteiten stelt, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij de terugkoppeling
van de collegevergaderingen. Om een breed gedragen communicatiebeleidsplan te krijgen, is het van groot
belang om dit plan tijdens de ontwikkeling ervan te bespreken met de directie, de afdelingsmanagers en het

college van B en W. Uit het communicatiebeleidsplan moet blijken op welke wijze Communicatie van
toegevoegde waarde is voor de organisatie. Bovendien geeft het plan duidelijkheid over wat de organisatie wel
en niet van Communicatie mag verwachten. Verder is het belangrijk dat Communicatie de ontwikkelingen in
het vakgebied volgt en hierover een visie vormt. Vervolgens kan zij bepalen om nieuwe ontwikkelingen wel of
niet te integreren in het communicatiebeleid.
De gemeente Nijkerk is in ontwikkeling en het communicatievak is in ontwikkeling. De uitdaging is om beide te
combineren, met als doel dat de gemeente Nijkerk een communicatief sterke en betrouwbare
overheidsorganisatie zal zijn.

Summary
This survey deals with the positioning of the communications department of the Nijkerk municipality. A
longstanding question treated in this research is which position the department has in the organisation. It is
not clear for Communication employees what their main roles and responsibilities are and what is expected of
them by colleagues and clients. Furthermore the communication advisors are unclear on what strategic level
of communication they are required to advice both board and management. This situation is experienced as
undesirable and ineffective.
The purpose of this survey is therefore twofold: in the first place to get and formulate understanding of the
vision and expectations the different parties involved have concerning the communications department.
Secondly, the aim is to formulate a professional advice regarding a proper positioning of this department. The
central issue is this:
How do the different groups involved view the positioning of the communication department of the Nijkerk
municipality? And which improvements can be made to reach the desired situation?
To be able to answer these questions the current and desired situation have been mapped. Several types of
qualitative research have been used. Desk research and interviews with experts on government
communication resulted in a theoretical framework. The most important subjects regarding the positioning
and the role of communication in the organisation are pointed out.
The study of literature is used as ground for the interviews with Mayor and Aldermen, the board, department
managers and the communication team. Main goal was to get their perceptions and expectations. This gives
light on the current status but as well on the coveted setting. The Conclusions reflects the theoretical model
with these findings.
The main conclusion in this document is that all the interviewed parties agree that the communication team of
the Nijkerk municipality at present can not meet the expectations. On the other hand, in recent years the
communication field is in development and changes rapidly. One of the trends is that the communication field
grows steadily from purely operational to a strategic advisory function. This has also great impact in how the
team must be able to participate in the organisation. Next to the business services aspects the communication
team will have to deal with this. Practically it is not yet imbedded in the municipal activities. Two reasons were
found: First, organisational and in the way Communication is positioned in Nijkerk asks for a drastic change.
Secondly, there is a task for the communication team to develop and professionalize their processes and
operational conduct. To realize these changes several recommendations are given in this survey to the parties
mentioned above.
One advice for the board and the management team is to invest in communication by giving the department
more responsibility on a strategic and corporate level. By engaging Communication on this level the skills and
experience of the team will be put to proper use. This will result in a positive effect to the overall
communication of the organisation. To accomplish this Communication must be given a staff status. The team
also needs a team leader who will participate in corporate meetings. A direct line to the board and the
management team, on a regular basis is needed to meet expectations. Furthermore, based on the future plans
and the growing role of communication in the day to day operations of the Nijkerk municipality an extension
of the team is required. Another advice is to centralize Communication and give the team ownership of the
corporate communication tools as the website, intranet and the special weekly pages in the local newspaper.
Finally the communication department needs to develop a strong long term Communication Policy, in which
the role of communication and the value for the organisation is secured. This will provide clarity of the
framework in which the team will operate and a clear understanding of what the organisation may expect and
which aspects remain the responsibility of other departments. In general, a pro‐active role of the
communication team is expected and they will have to work hard on profiling the department and its
members to the whole organisation. Giving the right priorities to communication issues is essential. For
example, follow developments on projects and issues in the Nijkerk municipality, participate in important
meetings on corporate and department level. Staying abreast of the latest developments in the

communication field can help to continually enhance the advice given to colleagues and helps to further
develop the Communication Policy on a continual basis. This will elevate projects and processes to a higher
level.
The Municipality of Nijkerk is in constant development as is the communication field. One of the great
challenges is to combine these two movements benefiting the Nijkerk municipality in becoming a
communicatively strong and reliable government organisation.
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1. Inleiding
IN DIT HOOFDSTUK LAAT IK ZIEN HOE IK TOT MIJN AFSTUDEERONDERZOEK BEN GEKOMEN. IK PRESENTEER DE DOELSTELLING
VAN HET ONDERZOEK MET DE BIJBEHORENDE CENTRALE VRAAGSTELLING EN DEELVRAGEN. VERVOLGENS GEEF IK EEN
OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE BEGRIPPEN. HET HOOFDSTUK SLUIT IK AF MET EEN LEESWIJZER, WAARIN IK UITLEG
WAT U KUNT VERWACHTEN EN HOE HET ONDERZOEKSRAPPORT IS OPGEBOUWD.

1.1 Aanleiding tot het onderzoek
Tijdens mijn hbo‐opleiding Communicatie zijn vele aspecten van het communicatievak de revue gepasseerd. In
het derde leerjaar volgde ik de verdiepingsminor Overheidscommunicatie & Non‐profitcommunicatie. Mijn
interesse in overheidscommunicatie was gewekt. De gemeentelijke overheid leek mij uitdagend vanwege het
complexe speelveld, uiteenlopende (politieke) belangen en het maatschappelijk nut. Ik ben op zoek gegaan
naar een geschikte plaats voor mijn stage en afstudeerproject. Deze vond ik bij de gemeente Nijkerk.
Ik doe onderzoek naar de positionering van de communicatieafdeling. Het onderwerp daagt mij uit. Zo heb ik
de mogelijkheid om de organisatie van binnenuit te onderzoeken, te spreken met communicatiedeskundigen
en literatuur te bestuderen. Dit alles wil ik met elkaar in verband brengen, om uiteindelijk conclusies en
aanbevelingen te doen die een waardevolle bijdrage leveren aan de organisatie.
Daarnaast is het positionerings‐ en profileringsvraagstuk van het communicatievak een relevant onderwerp
voor communicatieprofessionals. Zeker voor hen die bij relatief kleine overheidsorganisaties op gemeentelijk
niveau werkzaam zijn. De uitkomsten van dit onderzoek pas ik toe op de situatie bij de gemeente Nijkerk, maar
zijn interessant voor communicatieafdelingen van vergelijkbare gemeenten.
Ten slotte speelt dit vraagstuk al langere tijd bij de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk. Zo is het
onduidelijk hoe dicht Communicatie bij de ‘top’ van de organisatie mag meedenken en adviseren op
strategisch niveau. Op uitvoerend gebied vraagt de organisatie vaak veel van de communicatieafdeling in een
laat stadium. Communicatieadviseurs en ‐medewerkers vinden het vaak moeilijk om ‘nee’ te zeggen vanwege
onduidelijkheid over de taken en bevoegdheden die zij al dan niet hebben. Deze patronen ervaren zij als
onwenselijk en ineffectief. De wederzijdse verwachtingen in de organisatie zijn niet helder. De communicatie‐
afdeling heeft behoefte aan advies over deze onderwerpen dat gebaseerd is op gedegen onderzoek.

1.2 Probleemomschrijving
1.2.1 Doelstelling van het onderzoek
Inzicht krijgen in de visies en verwachtingen van de betrokken partijen ten opzichte van de communicatie‐
afdeling (van de gemeente Nijkerk). Advies geven over de positionering van de communicatieafdeling van de
gemeente Nijkerk. Hiertoe worden de huidige en gewenste situatie in kaart gebracht.

1.2.2 Centrale vraagstelling
•

Hoe zien de betrokken partijen de positionering van de communicatieafdeling van de gemeente
Nijkerk en welke verbeterpunten zijn er te formuleren om te komen tot de gewenste positionering?

1.2.3 Deelvragen
•
•

Wat is de huidige visie op (gemeentelijke) overheidscommunicatie door deskundigen en hoe verhoudt
zich die tot de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk?
Op welke wijze is de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk in de huidige situatie
georganiseerd?
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•
•
•

Hoe staan de betrokken partijen tegenover de huidige positionering en invulling van de
communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk?
Hoe ziet de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk er uit in de gewenste positionering?
Welke verbeterpunten zijn er om te komen tot de gewenste positionering van de communicatie‐
afdeling van de gemeente Nijkerk?

1.3 Begripsafbakening
Gemeente Nijkerk
Gemeentelijke overheidsorganisatie met de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen.
Betrokken partijen
Interne betrokkenen: het college van burgemeester en wethouders, de directie, de afdelingsmanagers en de
communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk. Externe betrokkenen: geïnterviewde deskundigen op het
gebied van overheidscommunicatie.
Communicatieafdeling of kortweg Communicatie
Het team van communicatieadviseurs en ‐medewerkers van de gemeente Nijkerk. Feitelijk is dit geen aparte
afdeling, maar een team dat valt onder de afdeling Bedrijfsvoering & Advisering. Wanneer Communicatie met
een hoofdletter C is weergegeven, wordt daarmee de communicatieafdeling bedoeld.
Gewenste positionering
Een zo gunstig mogelijke positionering van de communicatieafdeling in de gemeente Nijkerk, gebaseerd op
gedegen onderzoek. In dit rapport versta ik onder positionering: de hiërarchische positie in de organisatie met
taken en verantwoordelijkheden, maar ook de organisatie en inrichting van de communicatieafdeling.

1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 2. Onderzoekmethode
In dit hoofdstuk verantwoord ik de aanpak van het onderzoek. Ik beschrijf het onderzoeksdomein: de
betrokken doelgroepen waarover ik in het onderzoek uitspraken doe. Daarnaast geef ik een overzicht van de
personen die ik geïnterviewd heb en de wijze waarop ik informatie heb verzameld. Ook verantwoord ik welke
onderzoeksmethoden, meetinstrumenten en analysemethoden ik heb toegepast.
Hoofdstuk 3. Theoretisch kader
Het theoretisch kader behandelt de resultaten uit het literatuuronderzoek, aangevuld met de interview‐
resultaten met communicatiedeskundigen op het gebied van overheidscommunicatie. Op basis hiervan houd
ik de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk tegen het licht. Ik heb ervoor gekozen om
overheidscommunicatie in een brede context te beschrijven. De resultaten in dit hoofdstuk bieden ook de
betrokkenen binnen de gemeente Nijkerk zonder communicatieachtergrond inzicht in de ontwikkelingen en
belangrijke kwesties op het gebied van overheidscommunicatie.
Hoofdstuk 4. De communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk
De resultaten uit de interviews met de betrokkenen van de gemeente Nijkerk zijn weergegeven in dit
hoofdstuk. Ik bespreek de huidige situatie van de communicatieafdeling aan de hand van de visies en
verwachtingen van het college van B en W, de directie, de afdelingsmanagers en de communicatieafdeling.
Bovendien geef ik weer hoe deze partijen denken over de gewenste positionering van de communicatie‐
afdeling. Ook vergelijk ik de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk met communicatieafdelingen van
vergelijkbare gemeenten, om zicht te krijgen op hoe zij hun communicatieafdeling organiseren.
Hoofdstuk 5. Conclusies
In dit hoofdstuk verbind ik het theoretisch kader (Hoofdstuk 3) met de situatie in de gemeente Nijkerk
(Hoofdstuk 4). Dit doe ik door in de tekst te verwijzen naar de plaats in dit rapport waar de informatie is terug
te vinden. De conclusies die ik trek door Hoofdstuk 3 en 4 met elkaar te vergelijken, geven inzicht in hoe de
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huidige en gewenste situatie zich tot elkaar verhouden. De kern van het onderzoek beschrijf ik in tien
hoofdconclusies en deze vormen de basis voor mijn aanbevelingen (Hoofdstuk 6).
Hoofdstuk 6. Aanbevelingen
De aanbevelingen in hoofdstuk 6 zijn erop gericht om de huidige situatie te veranderen in de gewenste
situatie. Ik presenteer aanbevelingen voor de directie, de afdelingsmanagers en voor de communicatie‐
afdeling. Met de aanbevelingen geef ik de gemeente Nijkerk concrete handvatten om de communicatie‐
afdeling te versterken en daarmee de organisatie communicatief sterker te maken.
Hoofdstuk 7. Evaluatie
In hoofdstuk 7 evalueer ik de kwaliteit van het onderzoek. Dit beschrijf ik aan de hand van de geldigheid,
betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de resultaten. Daarnaast evalueer in het onderzoeksproces.
Bijlagen
De bijlagen zijn een bron van informatie voor degene die aan het gewone verslag nog niet genoeg heeft. Naast
een overzicht van de geraadpleegde literatuur, heb ik de uitnodigingen voor deelname aan het onderzoek
toegevoegd. Ook geef ik een overzicht van de interviewvragen. De uitwerking van de gesprekken met de
deskundigen op het gebied van overheidscommunicatie heb ik eveneens toegevoegd. De interviews met de
personen binnen de gemeente Nijkerk zijn opgenomen in een apart document dat alleen intern verspreid
wordt.
Het volgende schema geeft een overzicht van de opbouw van dit onderzoeks‐ en adviesrapport.

FIGUUR 1 SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DIT ONDERZOEKS‐ EN ADVIESRAPPORT.
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2. Onderzoeksmethode
IN

DIT HOOFDSTUK GEEF IK EEN VERANTWOORDING VAN MIJN ONDERZOEKSAANPAK. IK BESCHRIJF HET ONDERZOEKS‐

DOMEIN: DE BETROKKEN DOELGROEPEN WAAROVER IK IN HET ONDERZOEK UITSPRAKEN DOE.

DAARNAAST

GEEF IK EEN

OVERZICHT VAN DE PERSONEN DIE IK GEÏNTERVIEWD HEB EN LAAT ZIEN WELKE ONDERZOEKSMETHODEN IK GEBRUIKTE. OOK
VERANTWOORD IK MIJN MEETINSTRUMENTEN EN ANALYSEMETHODEN.

2.1 Onderzoeksdomein
Het onderzoeksdomein waarover ik uitspraken doe, omvat de doelgroepen zoals weergegeven in de
onderstaande tabel. Het vormt tegelijk de steekproef waarover ik in mijn onderzoek gegevens verzamelde. In
een politieke overheidsorganisatie is het college van B en W verantwoordelijk voor de koers van de organisatie.
De directie en de afdelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze koers en de aansturing
van de ambtelijke organisatie. De visie op communicatie van de ‘top’ van de organisatie zie ik als cruciale
factor in het onderzoek naar de gewenste positionering van de communicatieafdeling. Vandaar dat ik ervoor
gekozen heb om mij in dit onderzoek op deze doelgroepen te richten. Zij zijn degene die beslissingen nemen
en bepalen of de voorgestelde aanbevelingen voor een eventuele (her)positionering van Communicatie
bijdraagt aan een communicatief sterkere organisatie. De communicatieafdeling heb ik geïnterviewd om een
goed beeld van de afdeling te krijgen en om te achterhalen wat zij belangrijk vindt bij aan eventuele nieuwe
positionering.
Onderdeel
College van B en W

Naam
Gerard Renkema
Henk Lambooij
Bert de Graaf
René Windhouwer

Functie
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder

Directie

Mathilde Haalstra
Gert van Beek

Gemeentesecretaris / algemeen directeur
Adjunct‐directeur / plaatvervangend gemeentesecretaris

Afdelingsmanagers

Jo Caris
Mark Dekker
Ron Hersbach
Nolly de Heus
Peter van Hofwegen
Maarten Kroon
Peter Toonen

Manager Vergunningen, Toezicht & Handhaving (a.i.)
Manager Bedrijfsvoering & Advisering
Manager Publiekswinkel (a.i.)
Manager Samenlevingszaken
Manager Facilitaire Dienstverlening en Belastingen
Manager Infra & Wijkbeheer
Manager Maatschappelijke & Ruimtelijke Ontwikkeling

Communicatieafdeling

Cindy van Harmelen
Betsy Jansen
Karin de Ridder
Janneke Strijk
John Douglas
Nicole Walma

Communicatieadviseur
Communicatieadviseur
Communicatiemedewerker
Communicatiemedewerker
Communicatieadviseur (a.i.)
Communicatieadviseur (a.i.)

TABEL 1 ONDERZOEKSDOMEIN.

2.2 Dataverzamelingsmethoden
Om antwoorden te vinden op de centrale vraagstelling en de deelvragen, heb ik in mijn onderzoek gebruik
gemaakt van kwalitatief onderzoek. Kenmerkend voor deze onderzoeksmethode is de nadruk op het
‘begrijpen’ en het doorgronden van de situatie. Kwalitatief onderzoek hecht waarde aan de betekenis die
mensen geven aan de onderzochte onderwerpen. De keuze voor kwalitatief onderzoek heb ik gebaseerd op
een van de belangrijkste doelstellingen van het onderzoek, namelijk inzicht krijgen in de visie en
verwachtingen van de betrokken partijen. Kwalitatieve onderzoeksmethoden stelden mij in staat om de
achterliggende ideeën van het college van B en W, de directie, de afdelingsmanagers en de communicatie‐
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afdeling te ontdekken. Daarnaast kent kwalitatief onderzoek meerdere voordelen, maar ook enkele nadelen.
Deze zijn weergegeven in TABEL 2.
Voordelen kwalitatief onderzoek

Nadelen kwalitatief onderzoek

•

Er kan worden doorgevraagd naar het waarom
•
De resultaten zijn indicatief, niet representatief.
of naar motieven. Betekenisgeving en nadruk
•
De opdrachtgever moet de resultaten – met
op ‘begrijpen’ staat centraal.
behulp van de onderzoeker – zelf op waarde
•
De respondent krijgt de gelegenheid zijn
schatten.
verhaal te vertellen.
•
De manier van vragen is niet sterk
•
Omdat de vragenlijst niet dwingend is maar
gestandaardiseerd, waardoor de antwoorden niet
richtinggevend, kan er worden ingegaan op
altijd eenduidig zijn.
onverwachte situaties.
•
De resultaten zijn ‘levensecht’ omdat ze goed
in een kader geplaatst kunnen worden.
TABEL 2 VOOR‐ EN NADELEN KWALITATIEF ONDERZOEK (BRON: COMMUNICATIEPLEIN, AANGEVULD MET EIGEN GEGEVENS).

In mijn onderzoek heb ik een aantal stappen ingebouwd om een zo hoog mogelijke validiteit te bereiken en om
de nadelen van kwalitatief onderzoek zo veel mogelijk te ondervangen. Zo heb ik er bewust voor gekozen om
de organisatie en de mensen te leren kennen voordat ik aan dit afstudeeronderzoek begon. Dit heb ik gedaan
door tweeënhalve maand stage te lopen op de communicatieafdeling. Hierdoor ontdekte ik wat er in de
organisatie speelt op communicatiegebied. Daarnaast heb ik regelmatig overleg gevoerd over het onderzoek
met mijn collega’s. Op deze manier konden zij mij adviseren en helpen blinde vlekken bij mezelf te signaleren.
Daarnaast heb ik de uitgewerkte interviews laten lezen aan de geïnterviewden om na te gaan of zij zich
herkenden in mijn weergave van het gesprek. Ten slotte heb ik gekozen voor verschillende
onderzoeksmethoden voor een zo hoog mogelijke kwaliteit:
• halfgestructureerde interviews;
• schriftelijke vragenlijst;
• literatuuronderzoek;
• deskresearch;
• benchmark.
Halfgestructureerde interviews
Ik heb halfgestructureerde interviews gehouden met het voltallige college van B en W, de directie en alle
afdelingsmanagers. Deze interviewvorm heb ik gekozen om de volgende redenen. Ten eerste wilde ik de
onderliggende motieven en de beleving van de geïnterviewden achterhalen. Ik wilde weten wat hun
ervaringen zijn en welke betekenis ze daaraan verlenen. Ten tweede wilde ik per doelgroep dezelfde
onderwerpen aansnijden, om deze in een later stadium met elkaar te kunnen vergelijken. Hiervoor heb ik een
vragenlijst opgesteld welke diende als leidraad voor de gesprekken. Ten derde verwachtte ik dat de
geïnterviewden over sommigen onderwerpen niet graag wilden praten. Een gesprek geeft meer
mogelijkheden om onderwerpen bespreekbaar te maken dan bijvoorbeeld een schriftelijke vragenlijst. Ten
slotte wilde ik de geïnterviewden ruimte bieden voor hun eigen inbreng; zij waren vrij om uit te wijden over
een bepaald onderwerp of om zelf verwante onderwerpen ter sprake te brengen.
Naast de beschreven interne doelgroepen heb ik ook interviews gehouden met deskundigen op het gebied van
overheidscommunicatie. Ik heb deze personen benaderd omdat zij gerenommeerde personen zijn in het
communicatievak en omdat zij affiniteit hebben met (gemeentelijke) overheidscommunicatie. De gesprekken
heb ik gebruikt als oriëntatie op mijn onderzoek. Daarnaast gaf het mij de mogelijkheid om de situatie bij de
gemeente Nijkerk te waarderen en te bespreken buiten de eigen organisatiewerkelijkheid. TABEL 3 geeft een
overzicht van de personen die ik heb geïnterviewd. In BIJLAGE 4 zijn de uitwerkingen van de interviews
opgenomen, inclusief een omschrijving van deze personen.
Categorie
Deskundigen
overheids‐
communicatie

Naam
Ward Griffioen
Lydia Jumelet
Nico Postma
Arjan van Vugt
Vera de Witte

Functie
Hoofd Communicatie gemeente Ede
Hoofd Communicatie Belastingdienst (a.i.), Utrecht
Directeur Bureau voor Overheidscommunicatie, Amersfoort
Manager Marketing, Communicatie en Studentzaken CHE, Ede
Hoofd Communicatie en Marketing CAOP, Den Haag
TABEL 3 GEÏNTERVIEWDE DESKUNDIGEN OVERHEIDSCOMMUNICATIE.
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Tijdens de gesprekken gebruikte ik een onderwerpenlijst die overeen kwam met de onderwerpen die ik
behandelde tijdens de interne interviews. Zowel de onderwerpen als de gebruikte vragenlijsten bij de interne
interviews zijn weergegeven in BIJLAGE 3.
Schriftelijke vragenlijst
Naast alle interviews met de betrokken partijen vind ik het zeer belangrijk om de mening van de
communicatieadviseurs en ‐medewerkers van de gemeente Nijkerk te kennen. Als team is er regelmatig
gesproken over onderwerpen die in dit onderzoek naar voren komen. Maar ik wilde ook op de hoogte zijn van
ieders persoonlijke mening. Ik wilde eventuele verschillen binnen het team kunnen ontdekken en ook de
mening te horen van degene die in de groepsgesprekken minder prominent aanwezig zijn. Daarom heb ik een
vragenlijst opgesteld die ik aan alle communicatieadviseurs en ‐medewerkers voorgelegde. De vragenlijst is te
vinden in BIJLAGE 3.
Literatuuronderzoek
Een belangrijk aspect van mijn onderzoek is het literatuuronderzoek. Ik heb dit uitgevoerd om de volgende
redenen:
• als theoretische onderbouwing van mijn onderzoek;
• ter oriëntatie op de probleemsituatie.
Er is een grote hoeveelheid aan literatuur verschenen over overheidscommunicatie. De literatuur heb ik
gebruikt als theoretische onderbouwing van mijn onderzoek naar de gewenste positionering van de
communicatieafdeling bij de gemeente Nijkerk. Er is veel onderzoek gedaan naar en geschreven over de
communicatieprofessie. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de reeds verworven inzichten. Het wiel hoeft
immers niet opnieuw te worden uitgevonden. De tweede reden waarom ik literatuuronderzoek heb gedaan, is
ter oriëntatie op de probleemsituatie. Bij het zoeken van geschikte literatuur heb ik de context van de
gemeentelijke overheid in het oog gehouden. Ik ontdekte dat de literatuur over het positioneren van
communicatieafdelingen veelal dezelfde elementen naar voren bracht. Deze heb ik gewaardeerd als de
belangrijkste onderwerpen en dienden als basis voor mijn interviewvragen en de uitwerking van dit rapport.
De gevonden literatuur over het positioneren van communicatieafdelingen richt zich overigens niet uitsluitend
op de overheid, maar de uitdagingen voor communicatieafdelingen zijn overstijgend aan bepaalde sectoren.
Daarmee is de gevonden literatuur goed toepasbaar in dit onderzoek.
Zoeksleutels
Bij het zoeken van geschikte literatuur heb ik gebruik gemaakt van zogenaamde zoeksleutels. Dit zijn relevante
steekwoorden of begrippen om de gewenste informatie te vinden. Voor de gemeentelijke context heb ik
gebruik gemaakt van de eerste drie onderstaande punten. Deze heb ik gecombineerd met zoeksleutels over
het communicatievak en de communicatieafdeling:
• gemeentelijke overheid;
• gemeente;
• lokaal bestuur;
• overheidscommunicatie;
• communicatieafdeling;
• afdeling communicatie;
• positionering;
• plaats in de organisatie;
• inrichting;
• formatie (fte).
Deskresearch
Deskresearch maakte deel uit van mijn literatuuronderzoek ter oriëntatie op de probleemsituatie. Ik heb
gezocht naar beschikbare informatie, zowel binnen als buiten de organisatie. De informatie heb ik
gestructureerd en ik heb bepaald welke onderwerpen het meest belangrijk zijn om te behandelen in mijn
onderzoek. Ook heb ik de gevonden literatuur gebruikt om nieuwe informatie te achterhalen, bijvoorbeeld
door gebruik te maken van de bronnenlijsten achter in boeken. Op een gegeven moment kwam ik vaak uit bij
dezelfde auteurs, literatuur of boeken. Ook in mijn gesprekken met de deskundigen op het gebied van
overheidscommunicatie ontdekte ik dat ik de belangrijkste onderwerpen aansneed. Ik vroeg hen namelijk of ik
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volgens hen de juiste onderwerpen behandelde. De antwoorden waren bevestigend. Bij het zoeken van de
literatuur en andere informatie, heb ik gebruik gemaakt van de onderstaande bronnen.
Internet
•
•
•
•

Google;
Google Books;
PiCarta (Koninklijke Bibliotheek);
HBO Kennisbank (voor scripties en met name voor interessante literatuurverwijzingen).

Organisaties
• Christelijke Hogeschool Ede (CHE), mediatheek;
• Diverse gemeenten;
• Gemeente Nijkerk;
• Logeion (beroepsvereniging voor communicatie);
• Rijksvoorlichtingsdienst (Ministerie van Algemene Zaken).
Personen
• Cindy van Harmelen (communicatieadviseur gemeente Nijkerk);
• Betsy Jansen (communicatieadviseur gemeente Nijkerk);
• Hanneke Meissner (afstudeerbegeleider CHE).
Benchmark
De gemeente Nijkerk staat in een brede context van andere overheidsorganisaties. De vragen rondom de
communicatieafdeling staan daarmee ook in een bredere context. Om tot een volledig beeld te komen, heb ik
de situatie bij de gemeente Nijkerk vergeleken met andere gemeenten, om zicht te krijgen op hoe zij hun
communicatieafdeling organiseren. De andere gemeenten die in deze benchmark betrokken worden zijn
Barendrecht, Harderwijk, Heerenveen, Hellevoetsluis en Heusden. TABEL 4 laat zien dat deze gemeenten qua
inwonersaantal net iets groter zijn dan de gemeente Nijkerk. Gezien de ontwikkelingsplannen van de
gemeente Nijkerk, geeft het een goed beeld voor de toekomst van de communicatieafdeling wanneer de
gemeente groeit. Daarnaast zijn ook deze gemeenten ambitieus wat blijkt uit bijvoorbeeld hun (grote)
infrastructurele ontwikkelingen. De benchmarkgegevens zijn gebaseerd op een onderzoek van MIDDEL EN VAN
DER HEE (2008). De gegevens heb ik geactualiseerd aan de situatie in juni 2010, met uitzondering van de
gemeenten Barendrecht, omdat ik na herhaalde pogingen de gewenste informatie niet verstrekt kreeg.
Gemeente
Inwoners
Wethouders
Barendrecht
46.525
4
Harderwijk
43.829
4
Heerenveen
43.391
4
Hellevoetsluis
39.779
4
Heusden
43.000
4
Nijkerk
39.557
3
TABEL 4 ORGANISATIEKENMERKEN BENCHMARKGEMEENTEN.
INWONERSAANTAL PER 1 JANUARI 2001, WETHOUDERS SINDS GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN MAART 2010.
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2.3 Meetinstrumenten
Kenmerkend bij kwalitatief onderzoek is openheid en flexibiliteit. Toch was het belangrijk om van tevoren te
bepalen welke informatie ik wilde achterhalen. Zoals beschreven diende het literatuuronderzoek hiervoor als
basis. Om een zo nauwkeurig mogelijke operationalisatie te geven, heb ik bij de interviews verschillende
technieken toegepast om de subjectiviteit te beperken. Zo heb ik bij elk interview dezelfde vragenlijsten en
gespreksonderwerpen aangehouden. Ook heb ik de uitwerking van de interviews voorgelegd aan de
geïnterviewden met de vraag of de uitwerking een juiste weergave van het gesprek is. Tijdens de interviews
heb ik bovendien niet tot nauwelijks mijn eigen mening gegeven om ongewenste sturing te voorkomen.

2.4 Analysemethoden
De kwalitatieve gegevens heb ik geanalyseerd door ze te structureren. Voorafgaand aan de interviews heb ik
de onderwerpen bepaald. Deze onderwerpen kwamen in elk gesprek ten sprake. Deze zogenaamde variabelen
vormden het ‘raamwerk’ voor het veldwerk. De interviews heb ik opgenomen met opnameapparatuur om het
gesprek goed uit te kunnen werken. Vervolgens heb ik de interviews vrij letterlijk uitgeschreven, om zorgvuldig
en consistent om te gaan met de informatie. Op deze manier vermeed ik een valkuil van kwalitatief onderzoek,
namelijk de eigen subjectieve interpretatie van de onderzoeker. Ook in de verdere uitwerking heb ik dit zo veel
mogelijk vermeden. Zo heb ik de antwoorden van de geïnterviewden ingedeeld in categorieën, zodat ik per
groep een goede vergelijking kon maken. Door deze systematische werkwijze kon ik per groep de hoofdlijnen
eruit halen. Bij het beschrijven van de conclusies heb ik de resultaten uit het theoretisch kader (HOOFDSTUK 3)
vergeleken met de situatie in de gemeente Nijkerk (HOOFDSTUK 4). Dit was mogelijk omdat ik van tevoren de
onderwerpen had vastgesteld.
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3. Theoretisch kader
IN

DIT HOOFDSTUK BESCHRIJF IK DE RESULTATEN UIT HET LITERATUURONDERZOEK, AANGEVULD MET DE

INTERVIEWRESULTATEN MET DESKUNDIGEN OP HET GEBIED VAN OVERHEIDSCOMMUNICATIE.

DE

INFORMATIE GEEFT DE

INGREDIËNTEN OM TE KOMEN TOT DE ‘GEWENSTE POSITIONERING VAN DE COMMUNICATIEAFDELING’. IK OMSCHRIJF
OVERHEIDSCOMMUNICATIE IN EEN BREDE CONTEXT. HIERMEE BIED IK OOK DEGENE ZONDER COMMUNICATIEACHTERGROND
INZICHT IN DE BREDE ONTWIKKELINGEN VAN HET VAKGEBIED.

3.1 Bestuurlijke kaders
Gedecentraliseerde eenheidsstaat
Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat sinds de grondwet van 1848. Het begrip eenheidsstaat
wijst op samenhang en coördinatie die van bovenaf opgelegd wordt. Decentralisatie wijst erop dat er in
Nederland ‘overheden’ zijn op drie niveaus: het Rijk, provincies en gemeenten. Deze bestuurlijke inrichting van
Nederland wordt ook wel het ‘Huis van Torbecke’ genoemd. De decentrale bestuurslagen hebben zelfstandige
bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden binnen de kaders die de rijksoverheid aangeeft. Gemeenten
hebben een bepaalde autonomie om op hun eigen grondgebied zelfstandig en op eigen initiatief regels vast te
stellen. Gemeenten zijn voor burgers het meest zichtbaar. Zij nemen namelijk beslissingen op lokaal niveau die
de directe leefomgeving van mensen raken. Voor alle overheden geldt: de grondwet is de basis voor alle
overheidshandelen.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de kerntaken van de overheid en toont grofweg de manieren
waarop ze aan deze taken inhoud kan geven.
Kerntaken van de overheid

Beleidsacties om kerntaken uit te voeren

•
•

Handhaving van de rechtsorde.
•
Dwang, wetgeving, beleidsmaatregelen.
Het realiseren van een rechtvaardige verdeling
•
Straf, beloning, prijs, subsidies.
van beschikbare middelen en ruimte.
•
Infrastructuur, (im)materiële voorzieningen.
•
Het voorkomen van negatieve effecten.
•
Communicatie.
•
Het regelen van zaken die in het belang van
iedereen zijn (‘het algemeen belang’).
•
Stimuleren van vernieuwing en samenwerking in
de maatschappij.
TABEL 5 KERNTAKEN EN BELEIDSACTIES VAN DE OVERHEID (BRON: JUMELET EN WASSENAAR, 2003 en VAN DEN HEUVEL, 2009).

Gescheiden machten
De Nederlandse democratische rechtsstaat is gebaseerd op de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en
rechterlijke macht: de klassieke ‘trias politica’ van Montesquieu. Maar in het domein rond de overheid en
overheidsbeslissingen spelen nog vijf machten een rol: de ambtelijke macht, de macht van de media,
belangengroeperingen, externe deskundigen en het bedrijfsleven. Deze machten worden ook wel aangeduid
als ‘schaduwmacht’. Het begrip staat voor groepen of organisaties die de politieke besluitvorming achter de
schermen of in het openbaar beïnvloeden. Het beeld van een machtige, sturende overheid die beslissingen
neemt waar burgers zich zonder slag of stoot aan schikken, heeft plaatsgemaakt voor een gecompliceerd
systeem waarin initiatief en bereidheid van burgers, bedrijven, belangengroepen en de media zwaar
meewegen (JUMELET EN WASSENAAR, 2003).
Verschillen overheid en het bedrijfsleven
Overheidsorganisaties lijken in veel opzichten op bedrijven, maar er zijn kenmerkende verschillen. De overheid
is een politiek bedrijf dat belangen afweegt als de samenleving die zelf niet kan of wil maken (COOPS EN RIJNJA,
2001). De belangrijkste verschillen zijn weergegeven in TABEL 6. Vervolgens leg ik verbanden tussen het
bestuurssysteem in Nederland, de verschillen met het bedrijfsleven en de gevolgen voor communicatie.
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Verschillen overheid en bedrijfsleven
•

De overheid is een complexere
omgeving dan het bedrijfsleven.

•

In gemeenten moeten ambtenaren verantwoording
afleggen aan de wethouder, die uiteindelijk het
vertrouwen van de meerderheid van de gemeenteraad
moet hebben.

•

Resultaten worden heel anders
gemeten.

•

In bedrijven wordt gewerkt met doelstellingen, die
meetbaar kunnen worden getoetst door afzet en winst.
De ‘output’ van overheden wordt vaak uitgedrukt in
‘draagvlak’ en doelstellingen als ‘het bevorderen van’.

•

Deel van overheidsbeslissingen heeft
het karakter van dwang.

•

De burger is meer dan een klant. De overheid kent
uiteindelijk een geweldsmonopoly (de politie) en is
gerechtigd om bepaalde handelingen af te dwingen.

•

Bij de overheid staat het algemeen
belang voorop, bij bedrijven het
individuele of ondernemingsbelang.

•

Overheid neemt bijvoorbeeld impopulaire beslissingen in
het kader van het algemeen belang in plaats van het
individueel belang, met als risico negatieve beeldvorming.

•

De overheid is in tegenstelling tot het
bedrijfsleven gebonden aan
openbaarheid.

•

Dit woord is verwant aan ‘openheid’: een mentaliteit die
in vrijwel iedere organisatie wordt nagestreefd. Maar
openbaarheid is meer dan een mentaliteit: het is een
wettelijk verankerde plicht.
TABEL 6 BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN (BRON: JUMELET EN WASSENAAR, 2003).

Verhouding bestuurssysteem en communicatie
Zoals aangegeven is Nederland een democratische rechtsstaat en is alle overheidshandelen gebaseerd op de
grondwet. In TABEL 6 staat een van de belangrijkste verschillen met het bedrijfsleven benoemd: de overheid is
gebonden aan openbaarheid. Het recht op informatie ligt vast in zowel artikel 110 van de Grondwet als de Wet
openbaarheid van bestuur (WOB, aangenomen in 1980). Alle informatie van de overheid is sindsdien in
principe openbaar. In de wet staat wanneer de overheid uit zichzelf informatie moet verschaffen en wanneer
zij verplicht is tot het geven van antwoorden op vragen uit de samenleving. Dit wordt ook wel de actieve en
passieve openbaarheidsplicht genoemd. De WOB heeft ervoor gezorgd dat er steeds meer aandacht is
gekomen voor communicatie. Bovendien is communicatie een van de beleidsacties die de overheid kan
toepassen bij het uitvoeren van haar kerntaken (zie TABEL 5). Communicatie wordt ook steeds belangrijker,
omdat er naast de overheid allerlei andere machten zijn die invloed proberen uit te oefenen. Het sturen van
deze processen is daarmee veel meer een kwestie van ‘netwerken’ geworden. De overheid is één van de
spelers geworden en is niet langer de speler die bepaalt en beslist.

3.2 Visie op overheidscommunicatie
Het voorgaande laat zien dat de gemeente Nijkerk niet op zichzelf staat, maar is ingebed in het bestuurlijke
systeem van Nederland. Ook het denken over communicatie bij de gemeente Nijkerk staat niet los van de
bredere context van overheidscommunicatie. Daarom komen de uitgangspunten zoals die door de
rijksoverheid zijn geformuleerd aan bod. Daarna worden de verschillende functies in het denken over
overheidscommunicatie door de jaren heen behandeld. Ook behandel ik het verschil tussen overheids‐
communicatie en politieke communicatie.

3.2.1 Functies van overheidscommunicatie
De opkomst van het communicatievak
Het PR‐vak is na de Tweede Wereldoorlog pas echt van de grond gekomen. Nederlanders maakten in de
Verenigde Staten kennis met nieuwe vakgebieden als marketing en public relations (PR). PR wordt gezien als
het nadenken over het onderhouden van relaties met personen en instituties met wie de organisatie een
‘afhankelijkheidsrelatie’ heeft. Het werk van de eerste PR‐afdelingen in Nederland kwam vooral neer op het
geven van voorlichting.
Van Woerkum maakte in 1982 onderscheid tussen informatieve en persuasieve voorlichting. De eerste is
gericht op ontwikkeling van de meningsvorming in het algemeen. De tweede is gericht op de ontwikkeling van
een bepaalde meningsvorming in de gewenste richting van de afzender. De geschiedenis van voorlichting wijst
uiteindelijk meer op goedwillende betutteling en propaganda dan op overdracht van feiten en vermeerdering
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van kennis, met als doel het bevorderen van de vrije meningsvorming. De term voorlichting werd door de
persuasieve kant voor velen inwisselbaar met ‘volksopvoeding’ (VAN RULER EN ELVING, 2007).
De definitie van public relations (afgekort als PR) is het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip
tussen een organisatie en haar publieksgroepen. In de geschiedenis kwam van het wederzijdse echter weinig
terecht. Public relations werd vooral ingevuld als voorlichting en nauwelijks als ‘het begrijpen van elkaar’. Het
gevolg hiervan was, dat het eenrichtingsverkeer vanuit de organisatie naar de publieksgroepen veel aandacht
kreeg en het inzicht in de wensen en behoeften van de doelgroep nauwelijks. Organisaties kwamen met
allerlei feiten en argumenten over zichzelf en gaven daaraan expressie. Opnieuw stak de discussie de kop op of
zij hun ‘hele verhaal’ moesten vertellen (de informatieve boodschap), of alleen datgene wat hun goed uitkwam
(de persuasieve boodschap). Is public relations een kwestie van ‘verantwoording afleggen’ of van ‘jezelf in het
zonnetje zetten’? In de vakliteratuur won de informatieve gedachte, maar in de praktijk de persuasieve. Public
relations bleef vaak beperkt tot eenrichtingsverkeer, waardoor de buitenwereld weinig invloed kreeg in de
gang van zaken van organisaties. Nog steeds is voorlichting een belangrijke taak van de PR‐chef, al heet deze nu
meestal communicatieadviseur of communicatiemanager (VAN RULER EN ELVING, 2007).
Functies van overheidscommunicatie
Overheidscommunicatie is een mengeling van diverse communicatiedisciplines en kent drie hoofdfuncties:
corporate communicatie, organisatiegebonden communicatie en beleidscommunicatie. In TABEL 7 geeft een
overzicht van deze hoofdfuncties.
Functies van overheidscommunicatie
Corporate
•
Overkoepelende communicatie over de hoofdlijnen van het beleid (dossier‐
communicatie
overstijgend).
•
Positionering van de overheidsorganisatie als zodanig en het over het voetlicht
brengen van de achterliggende organisatie.
•
Communicatie over het bestaansrecht van de overheidsorganisatie: the
company behind the brand, waarin wordt uitgelegd waarom de
overheidsorganisatie op aarde is en hoe zij te werk gaat.
Organisatiegebonden
•
Gericht op continuïteit van de eigen organisatie (communicatie‐inspanningen
communicatie
die nodig zijn om de continuïteit van de organisatie te helpen verzekeren. Gaat
niet over de hoofdlijn van beleid en afzonderlijke dossiers.
•
Interne communicatie, arbeidsmarktcommunicatie en crisiscommunicatie.
Beleidscommunicatie*
•
Over beleid: openbaar maken en toelichten van beleid, gericht op de burger
als kiezer.
•
Als beleid: hoofdinstrument of ondersteunend instrument in de beleidsmix
gericht op het realiseren van beleidsdoelen, gericht op de burger als
onderdaan.
•
Voor beleid: het ontwikkelen van beleid samen met burgers, gericht op de
burger als coproducent.
•
In beleid: integrale benadering waarbij alle beleidsproducten aangrijpingspunt
zijn ten behoeve van de dienstverlenende en administratieve communicatie,
gericht op de burger als afnemer.
TABEL 7 KERNTAKEN VAN DE OVERHEID (BRON: JUMELET EN WASSENAAR, 2003).
* Zie TABEL 8 en verder voor gedetailleerde informatie over beleidscommunicatie.

Veranderende visies op overheidcommunicatie
Nederland is in de afgelopen decennia sterk gedemocratiseerd en autoriteit en gezag spreken niet meer
vanzelf. Deze ontwikkelingen hebben ook een ontwikkeling in het denken over overheidscommunicatie met
zich meegebracht. TABEL 8 geeft de geschiedenis in het denken over overheidscommunicatie beknopt weer.
Hierbij gaat het met name over beleidscommunicatie, wat ‘het hart van overheidscommunicatie’ genoemd
wordt (MIDDEL, 2002). In de praktijk komen alle vier de vormen nog steeds voor en lopen soms ook door elkaar
heen.
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Functie
Communicatie
over beleid

Periode
Tot de
jaren ‘70

Communicatie
als beleid
Communicatie
voor beleid
Communicatie
in beleid

Jaren ’70
en ‘80
Jaren ‘90

Beleidsfase
Alle, vooral
voorbereiding
en uitvoering
Invoering en
Uitvoering
Voorbereiding

2000 tot
heden

Alle, vooral
uitvoering

Doel
Openbaar maken,
verklaren, toelichten
van beleid
Instrument om beleid
te helpen uitvoeren
Ontwikkelen van beleid

Doelgerichte en
doelmatige uitvoering
van wetten en regels
TABEL 8 GESCHIEDENIS VAN OVERHEIDSCOMMUNICATIE VAN DE AFGELOPEN VIJFTIG JAAR.

Rol burger
Kiezer

Typering
Persvoorlichting

Onderdaan

Voorlichtings‐
campagnes
Interactieve
beleidsvorming
Dienstverlenende
en administratieve
communicatie

Co‐
producent
Afnemer

In de onderstaande kaders geef ik extra achtergrondinformatie over de vier functies van communicatie in
beleidsprocessen. De informatie is gebaseerd op JUMELET EN WASSENAAR (2003) en VAN RULER EN ELVING (2007).
Communicatie over beleid
Globaal gezien hebben de werkzaamheden van voorlichters tot de jaren zeventig van de vorige eeuw
vooral betrekking op het verklaren en toelichten van beleid. Neutrale en objectieve informatie‐
verstrekking is de officiële leer. De overheid is relatief bestuurscentrisch: weinig gericht op haar
omgeving. De voorlichter focust zich op het besluit van het bestuur als belangrijkste
communicatiemoment. Hij raakt er pas bij betrokken als het beleid wordt vastgesteld en probeert de
beslissing vervolgens uit te leggen. Het is communicatie over beleid. Het bereiken van verschillende
publieksgroepen staat voorop, direct of indirect via de media of andere intermediairs. Het doel is de
publieksgroepen te informeren, zodat zij een oordeel kunnen vormen.
Communicatie als beleid
Door de jaren heen wordt persvoorlichting steeds vaker aangevuld met eigen overheidscampagnes.
Dit heet ook wel voorlichting als beleid, omdat zij wordt ingezet als instrument. Het gaat niet langer
alleen om openbaarmaking, verklaring of toelichting als voorlichtingsdoel, maar om de realisering
van algemeen aanvaardbare beleidsdoelen. Het doel is de beïnvloeding van kennis, de houding of
het gedrag van publieksgroepen in een door de organisatie gewenste richting. Communicatie als
beleidsinstrument wordt gekenmerkt door een hoge mate van eenzijdigheid, waarbij het belang van
de overheid voorop staat. Zij is degene die bepaalt hoe, wanneer en met welke informatie
publieksgroepen moeten worden bereikt.
Communicatie voor beleid
In de jaren negentig van de vorige eeuw komt voorlichting voor beleid op. Of liever: communicatie
voor beleid, want de nadruk komt te liggen op de dialoog. Inspraak wordt populair: de burger mag in
een zaaltje zijn zegje doen, daarna neemt het bestuur een besluit. Later ontwikkelt inspraak zich
soms ook tot participatie en wordt daarmee medezeggenschap. Het wordt interactieve
beleidsvorming als burgers betrokken zijn bij beleidsontwikkeling. Liefst al vanaf de vraag: ‘Wat is het
probleem?’ Die interacties vallen onder de noemer communicatie voor beleid. Voordat het besluit
valt, is er al contact tussen overheid en burger. Communicatie voor beleid heeft tot doel de kwaliteit
van beleid en besluitvorming te verbeteren, zicht te krijgen op de haalbaarheid, de betrokkenheid te
vergroten en de acceptatie van de uitkomst te verhogen. Communicatie is niet langer een gevolg van
beleid, maar beleid is ook een gevolg van communicatie!
Communicatie in beleid
Het inzicht groeit dat de overheid niet moet proberen beleid begrijpelijk te maken, maar dat de
energie beter meteen geïnvesteerd kan worden in het maken van begrijpelijk beleid. De aandacht
voor communicatie geldt bij alle fasen van het beleidsproces. Wettelijke regels moeten inhoudelijk
logisch en uitvoerbaar zijn, ze moeten aansluiten bij de praktijk (en begrijpelijk zijn voor de burgers).
Dat vraagt dus ook om dienstverlenende communicatie, schrijft Wim Kok in een reactie aan de
Kamer. Hij gebruikt daarvoor de woorden ‘uitleg’, ‘toelichting’, ‘verwijzing’ en ‘hulp’. Eenzijdige
communicatiestrategieën zoals voorlichting schieten tekort.
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3.2.2 Overheidscommunicatie versus politieke communicatie
Overheidscommunicatie verschilt van politieke communicatie, omdat de doelen en uitgangspunten van beide
disciplines anders zijn. Van Ruler maakt een duidelijk onderscheid tussen politieke communicatie en
overheidscommunicatie: in principe mag overheidscommunicatie nooit tot doel hebben een politieke partij of
een individuele politicus te promoten. Als een wethouder aan zijn woordvoerder vraagt om hem op een
positieve manier in het nieuws te krijgen, zou dat in de richting kunnen gaan van politieke communicatie. Een
communicatieadviseur mag zijn wethouder alleen maar promoten als dit ten dienste is van het beleid (JUMELET
EN WASSENAAR, 2003). Thevissen en Willems zijn het hiermee eens, maar zij geven aan dat het lastig kan zijn om
overheidscommunicatie en politieke communicatie goed van elkaar te scheiden. Principieel gezien liggen deze
twee vormen echt wel ver uit elkaar (CONINCKX, 2004).
Soort communicatie
Typering
Overheidscommunicatie
Belang van de burger (voor wie het beleid bedoeld is) staat voorop.
Politieke communicatie
Belang van de politieke partij of individuele bestuurder staat voorop.
TABEL 9 VERSCHIL OVERHEIDSCOMMUNICATIE EN POLITIEKE COMMUNICATIE.

In de praktijk vervagen deze twee soorten van communicatie steeds meer. Het gevaar hiervan wordt
onderkend door Jacques Wallage. Als voorzitter van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie schrijft
hij over gekleurde overheidscommunicatie met als gevaar dat de geloofwaardigheid van de overheid en de
betrouwbaarheid van overheidscommunicatie in het geding kunnen zijn. Wallage doet een beroep op de
integriteit van communicatieadviseurs bij de overheid om dit gevaar in bedwang te houden (WALLAGE, 2001).
Het onderscheid tussen overheidscommunicatie en politieke communicatie wordt ook gemaakt in
‘Uitgangspunten Overheidscommunicatie’ (2004): “Communicatie van de overheid moet altijd gericht zijn op
de inhoud van het beleid, en in dat verband tevens op het functioneren van de overheid als zodanig.
Overheidscommunicatie dient over beleid en organisatie te gaan en wordt niet gericht op persoonlijke
‘imagebuilding’ van bewindspersonen en andere overheidsfunctionarissen. Het accent ligt op de
openbaarmaking en verduidelijking.” Het elfde uitgangspunt maakt het nog explicieter: “De communicatie van
de Rijksoverheid wordt niet vervlochten met partijpolitieke belangen. Ook de schijn van vermenging wordt
vermeden. Publiek en media kunnen vaak moeilijk onderscheid maken tussen een politicus als
bewindspersoon of partijlid. Er moet steeds een strikte taakverdeling worden gemaakt tussen de politieke
bestuurdersrol en de voorlichting van de partij, waarbij als uitgangspunt geldt dat de onderscheiden
verantwoordelijkheden volstrekt helder blijven.”
De uitgangspunten zijn helder. Communicatieadviseurs bij de overheid hebben de verantwoordelijkheid om
overheidscommunicatie en politieke communicatie te blijven onderscheiden en keuzes te maken waarbij het
algemeen belang voorop staat.

3.3 Visie op het communicatievak
3.3.1 Geschiedenis en ontwikkeling van het communicatievak
Naast de ontwikkeling in het denken over overheidscommunicatie, is er ook een duidelijke ontwikkeling
zichtbaar in het denken over het communicatievak in het algemeen. Ik beschrijf hoe het vakgebied zich in de
loop van de geschiedenis heeft ontwikkeld en hoe er nu tegenaan gekeken wordt in de communicatie‐
vakliteratuur. Het denken over het communicatievak vanuit de eigen professie heeft uiteraard gevolgen voor
de positionering, taken en verantwoordelijkheden voor de communicatieafdeling bij de gemeente Nijkerk.
Het communicatievak, wat is dat precies?
Veel mensen hebben wel een bepaalde associatie bij het begrip communicatie in de context van organisaties.
Maar veel verder komt het vaak niet. Waarom is het zo lastig om aan te geven wat de communicatieprofessie
nu precies inhoudt? VAN RULER EN ELVING (2007) geven hiervoor drie redenen. Ten eerste komt het door de
breedte van het vakgebied: het communicatievak heeft zich in de laatste eeuw niet alleen uitgebreid, maar
heeft zich vervolgens ook enorm verbreed. Er komt steeds meer bij, maar er gaat niets vanaf. Ten tweede
komt het doordat het vak een relatief korte geschiedenis kent. Communicatie in en van organisaties is
natuurlijk van alle tijden: zodra een of meer mensen besluiten om een organisatie op te richten, is er sprake
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van communicatie. Organiseren is voornamelijk communiceren. Maar wat er veranderd, is de behoefte aan
beleid ten aanzien van de communicatie in en om de organisatie. Er ontstaat bovendien de behoefte aan het
managen van communicatie op een doelgerichte wijze. Ten derde is het lastig om aan te geven wat het de
communicatieprofessie inhoudt, door de verschillende omschrijvingen en definities van die in omloop zijn.
Definitie van communicatie
In dit rapport hanteer ik de visie van VAN RULER EN ELVING (2007). Zij omschrijven het communicatievak binnen
de context van organisaties als ‘communicatiemanagement’:
Communicatiemanagement is de specialistische functie binnen of voor een publieke of private
organisatie die zich bezighoudt met het initiëren, sturen en faciliteren van communicatie‐ en
informatieprocessen in de context van de organisatie, vanuit de optiek van het functioneren van die
organisatie en binnen een door de organisatie gedefinieerd beleidskader.
Communicatiemanagement in deze visie is een begrip waaronder je alle communicatievormen in de context
van de organisatie kunt vangen. Hiervoor zijn diverse redenen aan te wijzen. In de eerste plaats worden
sommige communicatieactiviteiten uitgevoerd door communicatiespecialisten. Over andere activiteiten
adviseren ze echter alleen en ondersteunen ze managers en medewerkers om die activiteiten goed uit te
voeren. Ook draait communicatiemanagement niet alleen om de uitingen van de organisatie zelf, maar ook om
uitingen van anderen die de organisatie kunnen raken. Bovendien draait communicatiemanagement om de
zorg voor de dialoog tussen de organisatie en de samenleving. Buitenstaanders nemen verschillende rollen in
ten opzichte van organisaties. Als de verschillende communicatie‐uitingen een totaal andere toonzetting
hebben of elkaar zelfs tegenspreken, ligt verwarring of boosheid voor de hand. Daarom moeten alle vormen
van communicatie op elkaar afgestemd worden vanuit één communicatiebeleidskader. In tegenstelling tot Van
Ruler vinden andere wetenschappers zoals Grunig en Van Riel dat het belangrijk is om onderscheid te maken
in de verschillende hoofdfuncties van communicatie. Hoewel ook zij van mening zijn dat afstemming belangrijk
is, zijn de methoden en uitgangspunten van bijvoorbeeld PR en interne communicatie verschillend (VAN RULER
EN ELVING, 2007).
Vanuit het voorgaande kan communicatiemanagement getypeerd worden als ‘grenspositie’. De term
grenspositie verwijst naar een positie ‘tussen iets of iemand in’. Communicatiemanagement gaat daarmee
over de sturing van en advisering over het contact tussen de organisatie en haar in‐ en externe omgeving (VAN
RULER, 2003).

FIGUUR 2 DE GRENSPOSITIE VAN COMMUNICATIEMANAGEMENT (BRON: VAN RULER, 2003).

Communicatiemanagement gaat dus om het bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Dit
gebeurt door gerichte interventies in de communicatie‐ en informatieprocessen in en om de organisatie.
Hiermee zit Van Ruler op hetzelfde spoor als De Witte. Zij ziet de communicatiefunctie namelijk als
managementpijler die mede vorm geeft aan de koers en de strategie van de organisatie (DE WITTE, 2008).
Binnen het communicatievak bestaat er overeenstemming over het feit dat het bij communicatiemanagement
gaat om ‘contact’. Met contact wordt een gerichtheid op wederzijds contact bedoeld, en daarmee op actieve
inbreng van meer partijen. De verschillen in visie op het vakgebied zijn volgens VAN RULER (2003) onder te
brengen in twee dimensies:
• de aard van het contact (gecontroleerd eenrichtingsverkeer en tweerichtingsverkeer);
• het beoogde resultaat van het contact (de bekendmakingstroom en de beïnvloedingsstroom).
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Historische stromingen
In TABEL 10 is te zien dat de nadruk op deze dimensies door de jaren heen veranderen. Er is een duidelijke
ontwikkeling te zien in het denken over strategisch communicatiemanagement. Deze ontwikkeling wordt niet
gekenmerkt door verschuiving of verdieping, maar door verbreding van het takenpakket: er is steeds meer bij
gekomen en er gaat niets af. De vakliteratuur is grofweg in te delen in vier visies op de inhoud van het vak, met
elk een eigen takenpakket. Deze visies zijn ook te zien als historische modellen en zijn weergegeven in TABEL 10
(VAN RULER EN ELVING, 2007). Vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe vormen van ondernemen
en consequenties daarvan voor communicatie, voegen De Witte en Bogers een vijfde model toe: het
interactiemodel.
Informatie‐
model

Overredings‐
model

Intermediair
model

Reflectief model

Interactiemodel

Dominantie

Jaren ‘50

Jaren ‘80

Jaren ‘90

Vanaf 2000 ‐ nu

Vanaf nu ‐ toekomst

Focus

Adequate
verspreiding
van informatie

Adequate
profilering van de
plannen/besluiten

Adequate
ondersteuning van
de besluitvorming

Interne reflectie
op frames in de
organisationele
openbaarheid

Opsporen en
faciliteren van
externe en interne
mogelijkheden voor
interactie tussen
omgeving en
organisatie (o.a. door
co‐creatie en (co‐)
communicatie

Strategie

Bekend maken
van
beslissingen via
voorlichting
aan
doelgroepen

Overreden van
doelgroepen.
Imagobevordering
bij doelgroepen.

Interactie tussen
stakeholders en
management
(interactieve
besluitvorming)

Monitoring en
analyse van
frames met het
oog op de
identiteit en
missie

Monitoring
netwerwerken en
ontwikkelingen t..b.v.
mogelijkheden voor
co‐creatie (voor
ondernemen en
communiceren)

Aard beroep

Informatie‐
management

Imago‐
management

Relatie‐
management

Identiteits‐
management

Relatie en identiteits
‐management

Belangrijkste
tactiek van de
specialist

Middelen
produceren

Regie over alle
uitingen

Regie van de
dialoog in de
strategische
besluitvorming

Strategisch advies
voor adequate
respons op
gevonden frames

Strategisch advies op
interactie tussen
omgeving en
organisatie (o.a. door
mogelijkheden te
signaleren voor co‐
creatie en (co‐)
communicatie

Indicator van
succes

Herinnering/me
dia‐aandacht

Imago van
doelgroepen

Vertrouwen van
stakeholders

Publieke
legitimatie

Waardering en buzz,
co‐creatie en (co‐)
communicatie

Boodschap‐
stroom

Top down

Top down +
feedback

Bottom up

Diachroon

Diachroon

Relatie
organisatie ‐
communicatie

Org → Com

Org → Com

Com → Org

Org = Com

Org = Com

TABEL 10 HISTORISCHE STROMINGEN STRATEGISCH COMMUNICATIEMANAGEMENT (BRON: VAN RULER, aangevuld met DE WITTE).

In de onderstaande kaders geef ik extra informatie over de historische modellen.
Informatiemodel
Communicatiemanagement wordt gezien als de verspreiding van informatie over de plannen en
besluiten van de organisatie naar daartoe uitgezochte doelgroepen. Het doel van deze verspreiding
is de medewerkers en/of de buitenwereld te laten weten wat de organisatie van plan is dan wel
heeft besloten (kennis opdoen), waardoor bij hen onzekerheden worden weggenomen. Omdat het
lastig is de doelgroepen te definiëren, worden massamedia hiervoor veelal gezien als effectieve
kanalen.
In het huidige denken over communicatiemanagement wordt deze visie gezien als een te beperkt of
een naïef concept. Toch definiëren nog heel wat organisaties communicatiemanagement uitsluitend
vanuit dit model. Natuurlijk, goede informatie is de kern van het vakgebied, maar is zeker niet het
enig belangrijke.
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Overredingsmodel
Communicatiemanagement wordt gezien als middel om medewerking te krijgen voor de plannen en
besluiten van de organisatie. Het doel hiervan is om de organisatie een goed imago te bezorgen.
Door goede afstemming van de communicatie‐uitingen kan er een positieve uitgangspositie voor de
organisatie ontstaan. Succesvol communicatiemanagement is in dit model niet het hebben van
geïnformeerd publiek zoals in het informatiemodel. Het doel is het hebben van een publiek dat
overtuigd is dat de interpretatie van een situatie zoals de organisatie dat weergeeft, de beste is. De
indicator hiervoor is een positieve houding tegenover de organisatie (imago of reputatie).
Onderzoek is hierbij een belangrijk middel om de houdingen van de doelgroepen te achterhalen.
Onderzoek wordt ook gedaan om realistische doelen te kunnen stellen en het resultaat te evalueren.
In het huidige denken over communicatiemanagement wordt deze visie gezien als te eenzijdig. De
communicatiemanager kan immers geen invloed uitoefen op de besluitvorming en ‘slecht beleid laat
zich niet verkopen’.
Intermediair model
In het intermediaire model gaat communicatiemanagement vooral om communicatie ‘tussen’
partijen; om tweerichtingsverkeer en niet (alleen) om communicatie ‘naar’ de ander. Het accent
wordt daarmee verlegd van ‘communicatie over beleid’ en ‘communicatie als beleid’ naar
‘communicatie voor beleid’ en ‘communicatie in beleid’. Het kernpunt van het intermediaire model
is dat de organisatie zodanig handelt dat bij voorbaat een goede uitgangspositie ontstaat. Tot de
jaren ’90 van de vorige eeuw was communicatiemanagement sterk naar buiten gericht en gericht op
massacommunicatie. In dit model wordt ineens groeps‐ en interpersoonlijke communicatie
belangrijk. Een ander groot verschil met de eerdere modellen is, dat volgens dit model de
communicatieprofessional zich niet alleen bemoeit met de communicatie die volgt op wat er in de
organisatie is besloten, maar ook met de communicatie die leidt tot een bepaalde beslissing.
Succesvol communicatiemanagement is het begrip van partijen óver het standpunt van de ander en
liefst ook vóór dat standpunt. Als de meningen ver uit elkaar liggen, is het aan de organisatie om zich
aan te passen. Dit model vereist daarom niet alleen onderzoek om de eigen communicatie af te
stemmen op wat doelgroepen acceptabel vinden en willen overnemen. Het vereist eveneens
onderzoek naar standpunten van betrokken partijen over relevante issues en onderzoek naar hoe de
organisatie een relatie kan onderhouden met voor haar belangrijke doelgroepen. Het gaat er
daarom vooral om dat de doelgroepen vertrouwen hebben in organisatie.
Reflectief model
Communicatiemanagement in dit model draagt bij aan de legitimatie van de organisatie in de
samenleving. Organisaties worden steeds meer gedwongen tot maatschappelijk verantwoord
handelen en tot openheid en helderheid over dit handelen. Wat wordt gezien als verantwoord
verschilt echter per samenleving, (sub)cultuur en verschuift in de tijd. Een communicatiemanager
moet daarom weten wat legitiem is en wat niet, en komt daarachter door maatschappelijke trends
in de gaten te houden en onderzoek te doen naar standpunten in de samenleving.
Opnieuw is de aandacht sterk gericht op de beleidsvormende fase, maar dan vooral op het steeds
weer (laten) nadenken over de vraag of de juiste strategische keuzes worden gemaakt. De input
hiervoor komt bovendien niet van bepaalde doelgroepen zoals in het intermediaire model, maar van
de verschuivende normen en waarden in de samenleving als zodanig. Deze worden zichtbaar in
publieke opinies. Omdat het reflectieve model vraagt om interne identiteitsdiscussies, moet de
communicatieprofessional goede relaties hebben met het management. En die krijgt hij alleen als hij
echt wat te melden heeft. Daarom is het volgen van het nieuws en het scannen van de omgeving
een pre.
Identiteitsmanagement is een belangrijk element in dit model. De organisatie‐identiteit moet passen
bij wat in de samenleving goed wordt gevonden. Organisatieadvies en communicatieadvies zijn in dit
model niet meer van elkaar te onderscheiden. Communicatieprofessionals die volgens dit model
willen werken, moeten daarom veel verstand hebben van organisaties en organisatieadvies.
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Interactiemodel
Communicatiemanagement wordt gezien als netwerkfunctie die binnen‐ en buitenwereld met elkaar
verbindt. Het verbinden gebeurt onder andere door mogelijkheden tot interactie en co‐creatie te
vinden en te faciliteren. Het interactiemodel vertoont overeenkomsten met het reflectief model,
maar gaat dus een stap verder. In het interactiemodel initieert, creëert en faciliteert de
communicatiefunctie proactief interactie tussen de omgeving en de organisatie (DE WITTE, 2008).
Veranderende samenleving; veranderende rol voor communicatie
De samenleving is de laatste decennia enorm veranderd. Vroeger volgde communicatie de organisatie. VAN ES
(2004) noemt dit traditionele communicatie‐ethiek. Hij omschrijft dit als ‘het oude denken’: de organisatie
denkt van binnen naar buiten. Omdat de samenleving veranderd is, heeft ook het communicatievak een
ontwikkeling doorgemaakt. Organisaties staan midden in de samenleving en daarom zijn publieke relaties van
groot belang. Het is belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen de organisatie en de samenleving. Het
reflectieve model van Van Ruler is hierop geënt. Organisaties moeten geaccepteerd worden door de
samenleving om te kunnen blijven bestaan (publieke legitimatie). Daarom wordt het communiceren tussen
verschillende de groepen steeds belangrijker. VAN ES (2004) duidt dit aan met ‘het nieuwe denken’. De
belangrijkste vraag is: ‘hoe worden wij gezien door de samenleving?’. Er is al een imago en reputatie van de
organisatie. Organisaties kunnen alleen zelf van binnenuit veranderen, waardoor de reputatie kan veranderen.
Het is de samenleving die organisaties verandert en niet andersom. Nieuwe communicatie‐ethiek betekent
daarom: de communicatieadviseur is de ambassadeur van de samenleving om de directie een spiegel voor te
houden, uiteraard in het belang van de organisatie. Dat betekent een bredere verantwoordelijkheid voor
Communicatie en de communicatieactiviteiten moeten veel meer geïntegreerd worden met elkaar. Ook
Warner wijst op een verschuiving van de functie van communicatie als dienstverlenende en producerende
professie naar een strategische professie. Communicatie kan hierdoor op hetzelfde niveau worden ingezet als
andere kritische organisatiemiddelen, bijvoorbeeld financiën, personeel, management en (im)materiële
infrastructuur (VAN RULER, 2003).
Wellicht zijn er mensen die zich afvragen: “Dit geldt toch vooral voor het bedrijfsleven? Wat heeft dit voor
betekenis voor overheidscommunicatie? Overheidsorganisaties ‘die zijn er gewoon’”. De actualiteit laat echter
zien dat ook overheden zich moeten bewijzen en dat gemeenten niet het ‘eeuwige leven’ hebben. D66 pleitte
november vorig jaar voor het opheffen van provincies (NU.NL, 24 november 2009). Ook de website Binnenlands
Bestuur schreef over het opheffen van de provincies en het samenvoegen van gemeenten (BINNENLANDS
BESTUUR, 3 december 2009). Overheidsorganisaties moeten inspelen op de veranderende samenleving en dit
heeft alles te maken met hoe overheidsorganisaties haar communicatie inrichten.
Strategieën voor communicatie
De verschillende visies op het communicatievak kennen elk een eigen communicatiestrategie. VAN RULER (2003)
beschrijft in haar boek Strategisch management van communicatie het communicatiekruispunt. In dit model
zijn de gangbare visies samengevoegd en geïntegreerd tot een nieuwe, samenhangende visie op de sturing van
communicatie in de context van een organisatie. Het communicatiekruispunt is toepasbaar op alle
communicatieactiviteiten in en om de organisatie. Het model beschrijft vier basisstrategieën voor
communicatiemanagement. Deze strategieën vormen als het ware de ‘toolkit’ van communicatieprofessionals:
zij kunnen een strategie kiezen om communicatieproblemen op te lossen. De keuze voor een strategie is
afhankelijk van de aard van het communicatieprobleem en de situatie, maar ook van de mate van
communicatiebesef van de organisatie. Als een organisatie zich niet wil openstellen voor invloeden van
buitenaf, kan communicatiemanagement niet verder gaan dan gecontroleerd eenrichtingsverkeer. Wanneer
een organisatie wel bereid is zich open te stellen voor invloeden van buitenaf, kan het communicatiekruispunt
volledig benut worden (VAN RULER, 2003).
Het communicatiekruispunt bestaat dus uit vier basisstrategieën: informering, overreding, dialogisering en
formering. De keuze voor een strategie is afhankelijk van het belang van een‐ of tweerichtingsverkeer en van
de mate van bekendmaking en beïnvloeding.
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FIGUUR 3 COMMUNICATIEKRUISPUNT (BRON: VAN RULER, 1998).

In de onderstaande kaders worden de elementen uit het communicatiekruispunt toegelicht. De informatie is
gebaseerd op VAN RULER (2003). Vervolgens leg ik de verbinding naar de historische modellen (zoals beschreven
in TABEL 10) en naar de functies van beleidscommunicatie (weergegeven in TABEL 8).
Strategie: informering
Het kwadrant van gecontroleerd eenrichtingsverkeer en de bekendmakingstroom levert de
basisstrategie ‘informering’ op. Dit wordt ook wel ‘hulp bij mening‐ en besluitvorming’ genoemd. De
strategie van de zender is het vergroten van de kennis van de ontvanger. Het doel hiervan is dat
deze aan het denken wordt gezet en zich een mening kan vormen. De ontvanger kan vervolgens zelf
een besluit nemen over een bepaald onderwerp.
Informering is de dominante strategie van het Informatiemodel. communicatie over beleid.
Strategie: overreding
Het kwadrant van gecontroleerd eenrichtingsverkeer en de beïnvloedingsstroom levert de
basisstrategie ‘overreding’ op. In de voorlichtingskunde wordt dit persuasieve voorlichting genoemd.
Overreding is ook een bekend fenomeen in reclame en propaganda. Ook corporate communicatie
als profilering van de organisatie in een bepaalde richting, past in dit kwadrant. De zender wil de
ontvanger(s) overtuigen van het eigen gelijk.
Overreding is de dominante strategie van het Overredingsmodel. communicatie als beleid.
Strategie: dialogisering
Het kwadrant van tweerichtingsverkeer en de bekendmakingstroom levert de basisstrategie
‘dialogisering’ op. Dit past bij de samenspraak die veel organisaties wensen met belangrijke doel‐ en
publieksgroepen bij beleidsontwikkeling. Dialogisering staat voor de ‘faciliterende brugfunctie’ en is
populair bij interactieve beleidsvorming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar deze
strategie past ook goed bij werkoverleggen of kleinschalige brainstormsessies om problemen in
kaart te brengen en mogelijke oplossingen te verzamelen.
Dialogisering is de dominante strategie van het Intermediair model. communicatie voor beleid.
Strategie: formering
Het kwadrant van tweerichtingsverkeer en de beïnvloedingsstroom levert de basisstrategie
‘formering’ op. Deze strategie kan worden omschreven als ‘beïnvloedende afstemmingsfunctie’. In
veel literatuur over public relations wordt formering belangrijk gevonden. Formering wordt vooral
ingezet bij tegengestelde belangen wanneer de organisatie belangrijke beslissingen moet nemen.
Bijvoorbeeld in tijden van crisis of wanneer doel‐ en publieksgroepen het oneens zijn met het beleid
en dit zoveel mogelijk tegenwerken.
Formering is de dominante strategie van het Reflectief model. communicatie in beleid.

Visie op de communicatieafdeling

27

3.3.1 Organisatiestructuur en organisatiecultuur
Organisatiestructuur
De organisatiestructuur geeft weer hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verdeeld om
zo goed mogelijk de organisatiedoelstellingen te behalen (DE WITTE, 2008). Organisaties kunnen op vele
manieren worden ingedeeld. De structuur van organisaties wordt vaak weergegeven in het organigram. Vanuit
communicatiewetenschappelijk perspectief biedt de indeling van Mintzberg (1983) veel houvast, omdat daarin
het coördinatiemechanisme van een organisatie centraal staat. De wijze waarop in een organisatie de
arbeidsprocessen worden gecoördineerd, bepaalt namelijk in hoge mate de aard en inhoud van de dominante
communicatieprocessen (VAN RULER, 2006). Vandaar dat het belangrijk is om te weten welk organisatietype
dominant is bij een gemeentelijke overheidsorganisatie. Wanneer de communicatieafdeling hier kennis van
heeft, kan zij effectiever te werk gaan.
Mintzberg stelt dat organisaties in vijf delen te onderscheiden zijn: de strategische top, het
middenmanagement, de operationele kern, de voorbereidende staf en de ondersteunende staf. Het ‘gewicht’
van deze onderdelen verschilt per organisatie (REIJNDERS, 2006). Volgens Mintzberg is er niet ‘one best way’ om
een organisatie te structureren of te sturen. Structuur, strategie en management moeten gezien worden in
relatie tot elkaar en tot de omgeving (FRISSEN EN LIGTHART, 1988). Mintzberg komt tot zes typologieën. Bij elke
type is er een ander organisatieonderdeel dominant en worden andere coördinatiemechanismen toegepast.
Een volledig overzicht van de typologieën met de aandachtspunten voor de communicatieafdeling is
weergegeven in BIJLAGE 5.
De typologieën van Mintzberg zijn:
• Ondernemende structuur (simpele of eenvoudige structuur);
• Machinebureaucratie;
• Professionele bureaucratie;
• Divisiestructuur;
• Adhocratie (innovatieve structuur);
• Ideologische organisaties (politiek en missionair).
Welke typologie past het beste bij een gemeentelijke overheidsorganisatie? FRISSEN EN LIGTHART (1988) wijzen
erop dat overheidsorganisaties altijd een mengvorm van typologieën zijn, mede door hun grootte en
gevarieerde taakstelling. De machinebureaucratie en de professionele bureaucratie zijn echter de meest
voorkomende vormen in overheidsorganisaties. Beide komen tegelijk voor: het organisatieonderdeel dat zich
bezighoudt met beleidsontwikkeling is te karakteriseren als professionele bureaucratie; de beleidsuitvoerende
afdelingen als machinebureaucratie. Frissen en Ligthart kijken bij overheidsorganisaties ook naar de
ideologische organisatiestructuur, omdat in een politieke organisatie de machtsfactor belangrijk is. Zij stellen
dat in overheidsorganisaties de machtsfactor onontkoombaar is vanwege de rol van de politiek en de
bureaucratische organisatiestructuur.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de machinebureaucratie, de professionele bureaucratie en
ideologische organisaties. Als aanvulling hierop geeft KLUYTMANS (2005) aan dat de primaire focus van een
machinebureaucratie ligt op beheersing. De primaire focus van een professionele bureaucratie ligt volgens
hem op ontwikkeling.
Typologie

Kenmerken

Toelichting

Machinebureaucratie

•

Dominant organisatieonderdeel:
technostructuur.
Coördinatiemechanisme:
standaardisatie van
werkprocessen.
Omgeving: stabiel en overzichtelijk.

Een machinebureaucratie kenmerkt zich door een
sterke hiërarchie, waarbij de vaak omvangrijke
centrale stafafdelingen als dominant
organisatieonderdeel informatie verzamelen,
controleren, problemen analyseren en terugkoppelen.
De primaire focus ligt op beheersing.

Dominant organisatieonderdeel:
operationele kern.
Coördinatiemechanisme:
standaardisatie van kennis en
vaardigheden.
Omgeving: complex, redelijk stabiel.

In deze organisatie ontstaan vaak twee bestuurlijke
hiërarchieën naast elkaar. Die voor de professionals is
democratisch en bottom‐up van aard. Het beleid in dit
soort organisaties komt dan ook veelal interactief en
in samenspraak met elkaar tot stand. De bestuurlijke
hiërarchie voor de ondersteunende diensten kent

•
•
Professionele
bureaucratie

•
•
•
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veelal een hiërarchische, top‐down gestuurde richting.
De primaire focus ligt op ontwikkeling.
Ideologische
organisaties
(politiek en missionair)

•

Dominant organisatieonderdeel:
cultuur.
Coördinatiemechanisme:
standaardisatie van waarden,
normen en opvattingen.

•

Deze organisaties kenmerken zich door een krachtige
ideologie die de medewerkers met hart en ziel
onderschrijven. Vaak is er binnen deze organisaties
niet echt sprake van een duidelijke structuur en is er
nauwelijks sprake van hiërarchie.

TABEL 11 DE CONFIGURATIES VAN MINTZBERG (BRON: DE WITTE, 2008).

De Witte (2008) stelt dat het hebben van goed inzicht in de structuur van de organisatie de communicatie‐
afdeling inzicht biedt in:
• het dominante organisatieonderdeel;
• het dominante coördinatiemechanisme;
• het type omgeving;
• de algemene aandachtpunten voor de communicatiefunctie;
• de inhoudelijke aandachtspunten voor de interne communicatie en voor de externe communicatie.
Van Persie en Koeleman verbinden de Mintzberg‐typologiën met de aandachtspunten voor de
communicatiefunctie. De organisatiestructuur heeft namelijk grote gevolgen voor de wijze van communiceren.
De typologieën machinebureaucratie, professionele bureaucratie en ideologische organisaties komen het
meest voor bij overheidsorganisaties. De aandachtpunten voor communicatie bij deze typologieën staan
daarom vermeld in de onderstaande tabel.
Configuratie

Aandachtpunten communicatie

Inhoudelijk

Machinebureaucratie

•

Grote invloed van de
hiërarchische lijn: politiek
gedrag.
Integrale benadering: aandacht
is eerder ‘verticaal’ gericht dan
‘horizontaal’: hierdoor wordt
weinig samenwerking gezocht
met andere (staf)afdelingen.
Formalisatie: afspraken en
werkwijzen vastleggen in
richtlijnen en procedures.
Logheid: in beweging brengen
van veranderingen kost tijd.

Interne communicatie:
•
Top‐down en veelal schriftelijk.
•
Horizontaal verloopt moeizaam door vergaande
specialisatie van de (vak)afdelingen.
•
Bottom‐upcommunicatie is zodanig
geformaliseerd, dat het een groot beslag legt op
de beschikbare tijd.
•
Gestandaardiseerd en opgenomen in
handboeken (wat te doen bij...).
Externe communicatie:
•
Profileren van de organisatie en
reputatiemanagement.
•
Beeldvorming gericht op creëren van draagvlak
voor beleid en uitvoering.

Grote invloed van de
uitvoerende specialisten.
Veel overleg en afstemming.
Integrale benadering:
specialisten hebben grote
vrijheden en zijn ‘eigen baas’.

Interne communicatie:
•
Beleid wordt bepaald in overleg tussen directie
en specialisten.
•
De horizontale communicatie beperkt zich tot de
coördinatie van directe werkzaamheden.
Externe communicatie:
•
Marketingcommunicatie gericht op de
betreffende producten en diensten van de
professionals.
•
Arbeidsmarktcommunicatie
•
Reputatiemanagement.

Grote invloed van de
vastgelegde normen en
waarden.
Netwerken: invloed en
beïnvloeding van formele en
informele leiders.

Interne communicatie:
•
Het delen van waarden staat centraal.
•
Er is niet echt sprake van top‐down‐ of bottom‐
upcommunicatie.
•
Er is eerder sprake van communicatie via
informele netwerken.
•
Bij politieke organisaties staat het spel om de
informele macht centraal en dan is informele
communicatie belangrijk.
Externe communicatie:
•
Belangenbehartiging en public relations gericht
op creëren van draagvlak en financiële middelen
ten behoeve van de zaak waar men voor ‘strijdt’.
•
Reputatiemanagement.

•

•
•

Professionele
bureaucratie

•
•
•

Ideologische organisaties
(politiek en missionair)

•
•

TABEL 12 DE CONFIGURATIES EN AANDACHTSPUNTEN VOOR COMMUNICATIE (BRON: DE WITTE, 2008).
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Organisatiecultuur
De formele verdeling van functies ten opzichte van elkaar en hun onderlinge hiërarchische verhouding wordt
meestal weergegeven in een organigram. REIJNDERS (2006) noemt dit de expliciete organisatie. Reijnders merkt
echter op dat er ook een impliciete organisatie bestaat: een minder zichtbare of onzichtbare kant die echter
wel degelijk merkbaar is en invloed uitoefent. Het is voor de communicatieafdeling daarom belangrijk om niet
alleen kennis te hebben van de formele organisatiestructuur, maar ook van de cultuur van de organisatie. De
psycholoog René Meijer heeft de verschillen tussen de formele en informele organisatie weergegeven in de
door Reijnders bewerkte TABEL 13.
Expliciete organisatie
Zoals het op papier staat:

Impliciete organisatie
Zoals de verhoudingen in werkelijkheid zijn:

Een organigram met functies
Rationaliteit
Procedures, bevoegdheden

Rollen die mensen vervullen en relaties die ze hebben
Irrationaliteit, emoties, gevoelens
Ongeschreven regels, ondergrondse patronen, ‘hoe de
hazen lopen’, persoonlijke verhoudingen
Macht (op grond van positie)
Invloed en invloedsbesef
Beheersmatig plannen
Flexibel ontwikkelen
Inhoud en taak
Bedoeling/betrekking, expressie en appèl op de ander
Gelijk hebben
Gelijk krijgen
De knikkers
Het spel, het politiek gedrag
Huisstijl, aankleding en inrichting, gedragscode
Zo zijn onze manieren
Formele communicatie: bijeenkomsten,
Informele communicatie: wandelgangen, geruchten,
vergaderingen, communicatiemiddelen
koffieautomaatgesprekken
TABEL 13 DE EXPLICIETE EN DE IMPLICIETE ORGANISATIE (BRON: REIJNDERS, 2006).

Bij het zoeken naar de organisatiecultuur is het verstandig om zowel de zichtbare uitingsvormen als ook de
onzichtbare betekenis die medewerkers daaraan geven, te kennen. De ongeschreven regels blijken namelijk
zeer grote invloed te hebben. Dat blijkt met name als een organisatie wil gaan veranderen. Volgens
Mastenbroek is de informele communicatie veel invloedrijker dan vaak wordt gedacht. Volgens hem is het
belangrijk om meer ruimte te geven aan irrationaliteit, gevoelens en emoties (RIJNDERS, 2006).
De impliciete organisatie onder de oppervlakte van de zichtbare organisatie kent twee dimensies (RIJNDERS,
2006):
• De verborgen (of ongeschreven) regels die in de organisatie feitelijk de dienst uitmaken. Dit zijn de
‘onbewuste gedragsregels’. Deze twee voorbeelden verduidelijken veel: ‘Elkaar niet aanspreken, maar
wel over elkaar spreken’ en ‘Je stil houden als je iets opvalt in het werk, want je krijgt er alleen maar
ellende van’.
• Het politieke gedrag. Politiek gedrag is gedrag om je eigen belangen te realiseren, machtsspelletjes
spelen en je zin krijgen. Het is een bewuste vorm van gedrag.
Een andere manier om organisatieculturen in te delen wordt gegeven door Handy (1988). Dit model wordt
veel gebruikt om verbanden te leggen tussen het type organisatiecultuur, de structuur en de gevoerde
strategieën. KLUYTMANS (2005) geeft aan in welke typologie van Mintzberg de cultuurtypen van Handy het
meest voorkomen. Deze heb ik tussen haakje toegevoegd:
• de machtscultuur, baasgericht (ondernemende structuur);
• de rollencultuur, functiegericht (machinebureaucratie);
• de taakcultuur, resultaatgericht (divisiecultuur of adhoccratie);
• de persoonscultuur, mensgericht (professionele bureaucratie en ondernemende structuur).
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De rollencultuur en de persoonscultuur komen het meest voor bij grote bureaucratische organisaties, zoals
overheidsorganisaties. Hiërarchie, rechten, plichten, afspraken en regels zijn van groot belang. Het is
belangrijker dat het werk volgens de regels gebeurt, dan dat dit goed of efficiënt wordt gedaan. Iemands rol en
status zijn belangrijker dan zijn prestatie. Bureaucratie en formalisme maken dit soort organisaties inflexibel
(DE WITTE, 2008).
Volgens Olsthoorn liggen in de organisatiecultuur de belangrijkste randvoorwaarden voor het ontwikkelen van
communicatiebeleid besloten. Er is sprake van wederzijdse beïnvloeding tussen de organisatiecultuur en de
manier waarop in‐ en externe communicatie worden uitgevoerd en georganiseerd. De cultuur is bepalend voor
het communicatiebeleid en communicatie heeft op haar beurt ook invloed op de aanwezige cultuur (DE WITTE,
2008).

3.4 Plaats in de organisatie
Communicatieadviseurs kunnen gevraagd en ongevraagd de prachtigste adviezen uitbrengen, maar als er niet
naar hen geluisterd wordt, is alle moeite voor niets. JUMELET EN WASSENAAR (2003) vinden het van essentieel
belang hoe de afdeling Communicatie is opgehangen in de overheidsorganisatie. De hiërarchische plaats van
de communicatiefunctie in de organisatie geeft namelijk de ambitie en zienswijze van de organisatie op de
communicatiefunctie weer. Daarmee drukt de hiërarchische positie een stempel op zowel de werkzaamheden
van de communicatiefunctie als de ruimte die de communicatieafdeling krijgt om deze uit te voeren. Voor de
professionele communicatieafdeling is een hiërarchische positionering onder de directeur of de raad van
bestuur noodzakelijk. Alleen in rechtstreeks contact en dicht bij de besluitvorming kan de communicatiefunctie
de strategische sparringpartner zijn (DE WITTE, 2008). Ook alle communicatieprofessionals die een bijdrage
hebben geleverd aan het boek Overheidscommunicatie (JUMELET EN WASSENAAR, 2003), geven aan dat het hoofd
van de communicatieafdeling een rechtstreekse lijn moet hebben met de top van de organisatie. Zij stellen het
zelfs nog sterker: het hoofd van de communicatieafdeling hoort onderdeel te zijn van de top van de
organisatie. Afwegingen over communicatiestrategieën en communicatiemiddelen kun namelijk alleen goed
gemaakt worden als je vanaf het begin bij het proces van beleid bedenken tot en met het beleid uitvoeren
betrokken wordt. En daarvoor moet je zo dicht mogelijk bij het vuur zitten. Dat betekent niet dat de
communicatieadviseurs per se alle vergaderingen van het college van B en W moet uitzitten, maar wel dat zij
op basis van de agenda en de actualiteit zelf kunnen bepalen of ze er bij zijn of niet. Hetzelfde geldt voor
informeel overleg, want juist in de ‘wandelgangen’ worden veel belangrijke beslissingen genomen. Ook is het
zo dat het hoofd Communicatie zonder problemen gevraagd en ongevraagd binnen moet kunnen lopen bij de
bestuurder. Hij of zij moet op de hoogte zijn van alles wat er speelt in de organisatie. Anders kan hij nooit
voldoen aan zijn taken: de organisatie confronteren met het perspectief van de buitenwereld en betekenis
verlenen aan alle informatie‐uitwisseling tussen overheid en burger (JUMELET EN WASSENAAR, 2003).

3.4.1 Staf‐ of lijnafdeling
Het positioneren van de communicatieafdeling als staf‐ of lijnfunctie heeft alles te maken met de visie van de
organisatie op de communicatiefunctie. De afdeling Communicatie is een stafafdeling als zij rechtstreeks onder
de directie valt. Zij heeft in dat geval een adviserende functie voor het management en daarmee ook voor de
andere afdelingen. Van oudsher is de communicatieafdeling ook een stafafdeling: een afdeling die in het
organisatieschema naast de inhoudelijke afdelingen in een organisatie is opgehangen. Staffuncties hebben als
primaire taak diensten te verlenen aan de organisatie. Deze positionering binnen organisaties geniet over het
algemeen de voorkeur. Het voordeel van de communicatieafdeling als staffunctie is dat zij zicht heeft op de
gehele organisatie en haar communicatie. Daardoor is de afdeling in staat om de regie te voeren en zicht te
houden op geïntegreerde communicatie. Volgens MICHELS (2006) heeft geïntegreerde communicatie de meeste
kans van slagen als zij vanuit een staffunctie wordt ingezet. Als argument gebruikt hij ook het feit dat de
communicatieafdeling directe toegang moet hebben tot het topmanagement en omgekeerd. Dit is vooral
belangrijk bij perscontacten en crisiscommunicatie. Bovendien kan de communicatieafdeling de interne
communicatie beter sturen vanuit een positionering als staffunctie dan vanuit een lijnfunctie.
Uit onderzoek blijkt dat communicatieafdelingen doorgaans hogere stafafdelingen zijn ten dienste van het
managementteam (DE WITTE, 2008). Ook Mintzberg positioneert de communicatieafdeling als ondersteunende
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staffunctie, evenals juridische adviseurs en personeelsadviseurs. Als lijnfuncties onderscheidt hij het primaire
proces van de organisatie: de strategische top, het middenmanagement en de operationele kern (REIJNDERS,
2006). In enkele gevallen wordt van de positionering als staffunctie afgeweken. Dit heeft grotendeels te maken
met het type organisatie. In overheidsorganisaties is de communicatiefunctie nogal eens gepositioneerd onder
een directeur Beleid of een directeur Bestuurszaken (DE WITTE, 2008).
Van Ruler geeft aan dat stafafdelingen zich niet bemoeien met de inhoud van het beleid, maar adviseren en
ondersteunen. Daarmee hebben stafafdelingen per definitie geen eigen beleidsverantwoordelijkheid. Het
nadeel van deze organisatorische inbedding is de afstand tot het primaire proces. De commissie‐Wallage
(2001) beveelt aan om communicatie als integrale managementtaak onder te brengen in het hart van het
beleidsproces: oftewel rechtstreekse bemoeienis met de beleidsafdelingen en communicatiedeskundigen in de
lijn. JUMELET EN WASSENAAR (2003) omschrijven dit als een interessante koerscorrectie, maar met vele gevaren
op de loer. Communicatie in het hart van het beleidsproces lijkt namelijk te vragen om meerdere centrale
communicatieafdelingen in een lijnfunctie: geplaatst onder een bepaalde dienst of sector binnen de
organisatie om als instrument ingezet te worden ter ondersteuning van die dienst. Het risico bestaat dat er
zonder een goed kader een enorme hausse ontstaat aan communicatiemiddelen. Zij zijn daarom van mening
dat de verplaatsing van communicatie naar het hart van het beleidsproces, niet meer communicatie moet
opleveren maar beter beleid. Oftewel, beleid dat beter aansluit bij wat de samenleving nodig heeft. Ondanks
de gevaren zien ook JUMELET EN WASSENAAR (2003) communicatie in het beleidsproces als pad voor de toekomst.
Communicatieprofessionals weten het niet beter dan de beleidsambtenaren, maar communicatieprofessionals
kunnen wel tijdig elementen inbrengen die nu te veel veronachtzaamd worden.

3.4.2 Centraal of decentraal
Nauw samenhangend met de positie als staf‐ of lijnfunctie is de vraag of je de communicatieafdeling centraal
of decentraal organiseert. Een centrale organisatie betekent dat alle communicatieprofessionals bij elkaar
geplaatst zijn. Bij een decentrale organisatie zijn de communicatieprofessionals verspreid onder verschillende
afdelingen. Er is nogal eens een slingerbeweging te zien in hoe er over dit vraagstuk gedacht wordt. Dat komt
omdat de keuze voor de nadruk op centraal of decentraal afhangt van veel factoren. Zo maakt het uit of de
betreffende overheidsorganisatie een sterke publieksfunctie heeft of niet, wat de visie op communicatie is en
welke autoriteit de portefeuillehouder en de communicatiedeskundige in kwestie uitstralen. En dan is er ook
nog de invloed van de politiek. De visie van bestuurders op de inrichting van de overheidsorganisatie loopt per
plaats namelijk sterk uiteen (JUMELET EN WASSENAAR, 2003).
De afweging tussen centraal en decentraal hangt ook af van de grootte: hoe groter de overheidsorganisatie,
hoe groter de communicatieafdeling en hoe groter het aantal communicatiemedewerkers, die niet
noodzakelijkerwijs allemaal tot één centrale afdeling behoren. Veel grote gemeenten hebben een centrale
afdeling Communicatie die bij de bestuursdienst is ondergebracht en daarnaast nog communicatie‐
medewerkers of zelfs communicatieafdelingen bij decentrale diensten. Wanneer communicatiemedewerkers
‘in de lijn’ werken in plaats van op een centrale afdeling, worden ze deel van bijvoorbeeld een afdeling
ruimtelijke ontwikkeling. Dit heeft als voordeel dat ze dichter op het proces zitten en signalen eerder
opmerken. Het nadeel van een decentrale organisatie is de scheiding in taken en dus ook in personen. Het
risico van versnippering van de communicatieprofessionaliteit is daarmee zeker aanwezig. GRIFFIOEN (2010)
pleit daarom voor een centrale communicatieafdeling bij relatief kleine gemeenten: “Er is een natuurlijke
wisselwerking tussen Communicatie en alle projecten en opdrachtgevers doordat je bij elkaar zit. Bovendien
hebben kleine gemeenten weinig communicatiemensen om over de afdelingen te verdelen.” POSTMA (2010) en
JUMELET (2010) zijn eveneens van mening dat een centrale communicatieafdeling de voorkeur heeft, omdat het
belangrijk is om vanuit een geïntegreerde visie zicht te houden op alle communicatiekanalen en ‐middelen. Dit
is nodig om versnippering tegen te gaan. Jumelet voegt hieraan toe dat het zeer belangrijk is om een hoofd
Communicatie te hebben; één persoon die verantwoordelijk is voor het bewaken van een geïntegreerde inzet
van communicatie. Wanneer er wel voor een decentrale organisatie gekozen wordt, is het de kunst om het
communicatiebeleid helder en eenduidig te houden. Belangrijk hierbij is dat het communicatiebeleid algemeen
geaccepteerd wordt en duidelijke centrale kaders heeft (JUMELET EN WASSENAAR, 2003).
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3.5 Samenstelling van de afdeling
In deze paragraaf komen de organisatiestructuur en de omvang van de communicatieafdeling aan de orde,
zoals deze in de literatuur naar voren komen. Ook vraagstukken die hier nauw mee samenhangen worden
behandeld, evenals de gevolgen voor de individuele communicatiemedewerkers.

3.5.1 Organisatiestructuur
De opbouw van een communicatieafdeling is afhankelijk van de organisatie en haar doelstellingen. De kwaliteit
en bijdrage van de communicatieafdeling neemt toe als de structuur van de afdeling aansluit en voortvloeit uit
een gemeenschappelijk gedragen communicatievisie. Bij communicatieafdelingen zonder visie overheerst de
waan van de dag en houdt de communicatiefunctie zich voornamelijk bezig met ad‐hocactiviteiten: u vraagt,
wij draaien. Organisaties zijn daar uiteindelijk niet mee gediend. Een heldere organisatiestructuur heeft
daarom als voordeel dat de het enerzijds de randvoorwaarden creëert voor professionele en strategische
communicatie, die vanuit de communicatievisie is vormgegeven. Anderzijds is een heldere structuur
herkenbaar voor zowel de organisatie als voor de uitvoerende communicatieprofessionals. Dit levert draagvlak
op en het bevordert teamwork op de afdeling (DE WITTE, 2008).
SCHROEVERS (2004) zegt dat de communicatieafdeling vanuit twee zienswijzen kan worden opgebouwd, namelijk
gebaseerd op haar doelgroepen of juist op haar (uitvoerende) taken. DE WITTE (2008) geeft een uitgebreidere
organisatiestructuur van de communicatieafdeling. De inrichting van de afdeling kan volgens haar gebaseerd
zijn op:
• communicatiemodaliteiten;
• functionele expertises;
• opdrachtgevers;
• een combinatie van de bovengenoemde indelingen.
Welke inrichting van de communicatieafdeling het beste is, hangt af van de ontwikkelde communicatievisie, de
verwachtingen van de organisatie ten aanzien van de communicatieafdeling, de bestaande afdelingsstructuur
en van de ideeën en de wensen van de communicatieafdeling zelf. In alle gevallen is het van groot belang dat
de juiste mensen de juiste werkzaamheden verrichten met de juiste competenties (VAN DER HILST, 2008).

3.5.2 Omvang
Grunig is van mening dat omvang en specialisering van de communicatieafdeling alles te maken hebben met
de visie van het topmanagement op communicatie, de bedrijfscultuur en de potentie van de communicatie‐
afdeling zelf. Dus hoe professioneler de communicatieafdeling te werk gaat, hoe meer ruimte de afdeling krijgt.
Dit gaat alleen op, wanneer het topmanagement er het nut van inziet en de bedrijfscultuur het toelaat.
Onderzoek wijst uit dat deze factoren belangrijker zijn dan de grote van de organisatie. Er is namelijk geen
sterke samenhang tussen de grote van de organisatie en het aantal communicatiemedewerkers (VAN RULER EN
ELVING, 2007). Ook zijn er weinig kengetallen over formatieomvang van communicatieafdelingen bij
gemeentelijke overheidsorganisaties bekend. JUMELET EN WASSENAAR (2003) geven wel aan dat er een vuistregel
bestaat, namelijk één communicatiedeskundige per 10.000 inwoners. De verschillen per gemeente zijn
waarschijnlijk te verklaren met de redenen die Grunig aan het begin van deze alinea aangeeft. DE WITTE (2008)
is van mening dat voor het vaststellen van de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve formatie, de
ontwikkelde communicatievisie centraal hoort te staan. De kernactiviteiten en bijbehorende activiteiten
bepalen, naast de reguliere activiteiten van de afdeling, welke kennis en competenties de communicatie‐
afdeling nodig heeft.
Generalisten of specialisten?
Zoals ik eerder in dit hoofdstuk heb laten zien, heeft het communicatievak zich verbreed en daarom vraagt het
vak om steeds meer competenties. Het communicatievak bestond vroeger vooral uit ambachtelijke
vaardigheden. Dit is nog steeds van cruciaal belang, maar er wordt van de huidige communicatieprofessional
veel meer verwacht. Het overzicht in TABEL 14 geeft een indruk van de vele communicatiespecialismen en
deelgebieden.
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Communicatiespecialismen
•
Corporate communicatie
•
Administratieve communicatie
•
Marketingcommunicatie
•
Risico‐ en crisiscommunicatie
•
Interne communicatie
•
Issuemanagement
•
Public relations (pr)
•
Voorlichting
•
Overheidscommunicatie
•
Interculturele communicatie
•
Live communicatie
•
Sponsoring
•
Communicatieonderzoek
•
Fondsenwerving
TABEL 14 EEN IMPRESSIE VAN DE COMMUNICATIESPECIALISMEN.

•
•
•
•
•
•
•

Public affairs
Lobbyen
Woordvoering
Verandercommunicatie
Campagnevoering
Bedrijfsjournalistiek
Mediaplanning

Alle personen uit mijn externe interviews geven aan: welke specialismen je precies nodig hebt, hangt af van de
doelstellingen van de organisatie en van de communicatievisie. Het is simpelweg te duur om allerlei
specialisten in huis te hebben en bovendien zijn de meeste communicatieafdelingen daarvoor te klein. Bij
relatief kleine gemeenten genieten generalisten daarom de voorkeur boven specialisten.
Uitbesteding en inhuur
Uitbesteding van specifieke taken biedt vaak een oplossing bij zaken waarvoor de generalisten onvoldoende
kennis of ervaring hebben. Wel dient zich direct een volgend probleem aan: welke taken besteed de
communicatieafdeling uit en wat houden ze in eigen beheer? Ook dit hoort een strategische keuze van de
organisatie te zijn, gebaseerd op de communicatievisie. Uitbesteding kan een manier zijn om verschillen tussen
de gewenste en de bestaande formatie (tijdelijk) te overbruggen. DE WITTE (2008) schrijft dat uitbesteding de
flexibiliteit van de eigen afdeling kan vergroten. Ook kan het kostenefficiënter zijn om professionals in te huren,
dan het inzetten of aannemen van eigen personeel. Daarnaast kan uitbesteding een kwalitatieve impuls geven.
Inhuur ken echter ook nadelen. Ingehuurde medewerkers kennen het bedrijf, de cultuur en de
werkzaamheden minder goed. Het kost tijd om hen in te werken en het salaris van ingehuurde medewerkers
ligt vaak hoger dan dat van de vaste werknemers. Daardoor kunnen er spanningen binnen de afdeling ontstaan.
DE WITTE (2008) geeft daarom de volgende richtlijnen voor uitbesteding:
• Besteed de werkzaamheden uit waarvoor specifieke kennis van de organisatie niet noodzakelijk is of
makkelijk voor het betreffende doel te briefen is.
• Besteed geen strategische taken uit, in ieder geval niet structureel. Daarmee ondermijn je de eigen
profileringskansen van de communicatiefunctie.
• Laat vooral de visie leidraad zijn. Als de visie veel werkzaamheden op strategisch niveau bevat en de
communicatiefunctie veel uitvoerende werkzaamheden verricht, die niet of nauwelijks worden
gewaardeerd, dan is uitbesteding en verdere professionalisering een must.

3.5.3 Niveau(s) en functieprofielen
Logeion, de beroepsvereniging voor communicatie, heeft beroepsniveauprofielen ontwikkeld (BNP’s). Voor elk
afzonderlijk beroepsniveau zijn vakinhoud, vaardigheden, context en realisatie beschreven. De BNP’s zijn
bedoeld als ‘bouwstenen’: ze kunnen gebruikt worden voor functie‐ en competentieprofielen bij werving en
selectie. Daarnaast kunnen communicatieprofessionals de BNP’s gebruiken als basis voor persoonlijke
ontwikkeling. Ook zijn de BNP’s handig bij het inrichten van communicatieafdelingen (LOGEION, 2010). De
beroepsniveauprofielen zijn:
• Beroepsniveau A ‐ Assistent Communicatiemedewerker.
• Beroepsniveau B ‐ Communicatiemedewerker / Junior Adviseur.
• Beroepsniveau C ‐ Senior Communicatiemedewerker / Senior Adviseur.
• Beroepsniveau D ‐ Communicatiemanager.
Deze beroepsniveauprofielen zij volgens Logeion goed ingeburgerd, maar om vorm te geven aan verdere
professionalisering van het communicatievak zijn er nieuwe beroepsniveauprofielen ontwikkeld. Op 11 juni
2010 zijn de nieuwe beroepsniveauprofielen gepresenteerd tijdens het Logeion communicatiecongres 2010. In
de nieuwe BNP’s zijn zes kerntaken gedefinieerd: analyseren, adviseren, creëren, organiseren, begeleiden en
managen. Deze kerntaken worden gekoppeld aan de zes niveaus waarop communicatieprofessionals kunnen
werken. In de nieuwe beroepsniveauprofielen gaat het erom wat je doet (handeling), wat je opbrengst is
(opbrengst), wat je weet (kennis) en wat je kunt (competenties) (LOGEION, VIA YOUTUBE, 2010). Op het moment
dat ik dit onderzoek schrijf, is er verder nog weinig bekend over de nieuwe beroepsniveauprofielen. De
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verwachting is dat in de zomer van 2010 de nieuwe BNP’s toegankelijk zijn voor iedereen en dat ze in de herfst
van 2010 te gebruiken zijn in de praktijk.

3.5.4 Budget
Een communicatieafdeling die beleid wil ontwikkelen en sturend wil optreden, heeft geld nodig. Om het werk
enigszins te kunnen plannen, is er bovendien een structureel budget per jaar nodig. Sommige organisaties
bepalen per jaar het gehele budget voor de communicatieafdeling (VAN RULER EN ELVING, 2007). FLOOR EN VAN
RAAIJ (2006) zijn van mening dat de taakstellende budgetteringsmethode in principe de beste methode is. Het
communicatiebudget wordt bij deze methode gebaseerd op de communicatiedoelstellingen, daarna wordt
gekeken welke communicatieactiviteiten daarvoor nodig zijn en ten slotte wordt berekend hoeveel het zal
kosten. De taakstellende budgetteringsmethode wordt vaak van de hand gewezen met de opmerking dat het
niet mogelijk is om exact uit te rekenen hoeveel communicatie precies nodig is om de doelstellingen te
realiseren. Natuurlijk bevat deze opmerking een grote kern van waarheid, maar door het maken van
berekeningen en analyses bij deze wijze van budgetteren, geeft het echter goed inzicht in de materie.
Daardoor kan het communicatiebudget met steeds meer zekerheid worden bepaald.
Er is ook een andere ontwikkeling te zien. In steeds meer organisaties moet de communicatieafdeling de uren
die worden besteed aan taken voor andere afdelingen doorberekenen. Dat neemt niet weg dat ook zo’n
afdeling een basisbudget nodig heeft of op z’n minst een budgetgarantie om te kunnen functioneren. Het
voordeel van het doorberekenen van de uren is dat voor het communicatieadvies een reële prijs moet worden
betaald en dat de afdeling erop kan worden afgerekend. Het gevolg daarvan is dat opdrachtgevers beter
nadenken over wat ze van de communicatieafdeling verlangen. En de communicatieafdeling moet op haar
beurt beter nadenken over wat ze te bieden heeft. Dat betekent dat de afdeling moet professionaliseren en
zichzelf beter moet profileren. Deze werkwijze geeft de communicatieafdeling een andere status en helpt bij
het oplossen van het imago‐ en legitimatieprobleem (VAN RULER EN ELVING, 2007).

3.5.5 Accountability
Sterk gerelateerd aan het budget is het onderwerp accountability. Het onderwerp accountability wordt
gerelateerd aan begrippen als meten, verantwoording afleggen, prestatie‐indicatoren en harde cijfers (DE
WITTE, 2008). Ik wil hierbij opmerken dat de resultaten bij overheidsorganisaties anders worden gemeten dan
in het bedrijfsleven: in het bedrijfsleven wordt gewerkt met doelstellingen die meetbaar kunnen worden
getoetst door afzet en winst. De ‘output’ van een overheidsorganisatie wordt vaak uitgedrukt in politiek
geladen termen als ‘draagvak’ en doelstellingen als ‘het bevorderen van’ (JUMELET EN WASSENAAR, 2003).
Desondanks staat het onderwerp accountability volop in de belangstelling, ook bij overheidsorganisaties.
Communicatieprofessionals erkennen dat verantwoording afleggen en het aantoonbaar maken van de eigen
bijdragen steeds belangrijker wordt. De zichtbaarheid in de organisatie wordt hierdoor vergroot. AARTS (2009)
wijst erop dat teveel nadruk op meten, regels en protocollen tot verlamming leidt, met grote gevolgen voor
kwaliteit en verantwoordelijkheid: “Volgens het protocol is men verantwoordelijk voor een strak gedefinieerd
deel van het geheel waarop men wordt afgerekend. Dit nodigt niet uit om na te denken over het grotere
geheel, laat staan daar de verantwoordelijkheid voor te nemen.” Dit gevaar zullen organisaties en
communicatieprofessionals in ogenschouw moeten nemen.
Het voert voor dit onderzoek te ver om uitvoerend op het accountabilityvraagstuk in te gaan. Wel wijs ik op de
‘communicatiekwaliteitsmeter’. Dit is een meetinstrument, speciaal voor gemeentelijke overheidsorganisaties
ontwikkeld door de Kenniskring Overheidscommunicatie. Deze kwaliteitsmeter is gebaseerd op de Balanced
Scorecard (BSC), waarbij de drie hoofdfuncties van overheidscommunicatie onder de loep worden genomen:
corporate communicatie, organisatiegebonden communicatie en beleidscommunicatie. De communicatie‐
kwaliteit wordt vanuit verschillende perspectieven gemeten, namelijk vanuit het organisatiebeleid, vanuit de
communicatieprofessie en vanuit de doelgroepen. Voor communicatieafdelingen is dit een goed hulpmiddel
om te werken aan haar accountability en zichtbaarheid in de organisatie. Griffioen, Postma en De Witte geven
in dit kader aan dat het belangrijk is dat de communicatieafdeling ‘haar eigen successen viert’. De toegevoegde
waarde wordt daarmee voor de organisatie zichtbaar.
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3.6 De communicatiedeskundige
Nadat de samenstelling van de afdeling in kaart is gebracht, beschrijft deze paragraaf de verschillende
aspecten van communicatiedeskundigen. Bij de overheid werkzame communicatiedeskundigen horen te
beschikken over twee kerncompetenties:
• de organisatie confronteren met het perspectief van de buitenwereld;
• betekenisverlening aan informatie.
Het begrip ‘competentie’ geeft aan dat het om een combinatie van kennis en kunde gaat. Opleiding of
langdurige ervaring zijn niet zaligmakend, want persoonlijke eigenschappen van medewerkers zijn bepalend.
Toch zijn een goede opleiding of ervaring een voorwaarde voor communicatieprofessionals om beroepsmatig
te kunnen handelen (VAN RULER EN ELVING, 2007).
Advies en uitvoering
De kerncompetenties zijn nodig om de verschillende taken en verantwoordelijkheden uit te kunnen voeren. In
de Engelstalige vakliteratuur wordt bij communicatiemanagement meestal onderscheid gemaakt tussen
technicians en managers. De technicians voeren uit: het zijn bijvoorbeeld tekstschrijvers of internet‐
redacteuren. Managers analyseren problemen en bepalen wat er gedaan moet worden om die problemen op
te lossen. In managementmatig handelen – in de betekenis van weloverwogen en doelgericht – zit veel ‘doen’
opgesloten. Het communicatievak brengt dat met zich mee. Operationele taken zijn niet minderwaardig en
maken net zo goed deel uit van het vakgebied. Dat zal in de toekomst ook zo blijven. Geen bedrijf kan immers
bestaan bij managers alleen. Dat neemt niet weg dat er wel verschillende niveaus in de uitoefening van het vak
zijn (VAN RULER EN ELVING, 2007). De verschillende beroepsniveaus zijn in HOOFDSTUK 3.5.3 aan de orde gekomen,
evenals de kerntaken van het communicatievak: analyseren, adviseren, creëren, organiseren, begeleiden en
managen.
Taken op drie niveaus
De taken en verantwoordelijkheden die in dit hele hoofdstuk zijn besproken, worden naast de verschillende
beroepsniveauprofielen ook op drie andere niveaus uitgevoerd. Communicatieprofessionals kunnen namelijk
op strategisch niveau werken, maar ook op het niveau van regie (tactisch) of uitvoering (operationeel). Het is
afhankelijk van de visie op communicatie hoe deze verhouding in de organisatie is en waar de nadruk op ligt.
Figuur 4 geeft dit schematisch weer.

FIGUUR 4 COMMUNICATIETAKEN OP DRIE NIVEAUS.

•
•
•

Strategische taken: corporate niveau, reputatie.
Faciliterende taken: regie, advies en het communicatief maken van (anderen in) de organisatie.
Uitvoerende en ondersteunende taken: communicatiemiddelen en ‐activiteiten.

Dagelijkse werkzaamheden
Er zijn mensen die zich afvragen waar communicatiemedewerkers zich de hele dag mee bezighouden. Het
Trendonderzoek 2005‐2006 laat een top vijf zien van taken waar communicatiemedewerkers in de praktijk de
meeste tijd aan besteden. Hetzelfde onderzoek laat ook zien waaraan communicatiemedewerkers weinig of
geen tijd aan besteden (VAN RULER EN ELVING, 2007). Deze gegevens heb ik samengevoegd in TABEL 15.
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Dagelijkse werkzaamheden:
1. Tekstproductie.
2. Beheer en content website en intranet.
3. Adviseren over in te zetten
communicatiemiddelen.
4. Coördinatie van communicatieprojecten.
5. Kwaliteitsbewaking.

Weinig aandacht voor:
1. Onderzoek om communicatieplannen te
ontwikkelen of te evalueren.
2. Analyse van de publieke opinie over issues.
3. De evaluatie van commentaren van derden over
de organisatie.
4. Uitvoering van lobbyactiviteiten.
5. Publieks‐ of klantcontacten.

TABEL 15 TRENDONDERZOEK COMMUNICATIE 2005‐2006.

De respondenten hadden ook de mogelijkheid om werkzaamheden toe te voegen die niet op de ‘lijst’ stonden,
maar die wel door de communicatieafdeling worden uitgevoerd. Ze gaven aan dat het hierbij ging om taken
met betrekking tot interactieve beleidsontwikkeling, en ‐uitvoering, het organiseren en/of uitvoeren van
grafische werkzaamheden en het ontwikkelen en bewaken van de huisstijl. Ook is de vraag gesteld welke
werkzaamheden door externen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld specialistische bureaus. Hieruit kwam naar
voren dat het vooral gaat om zaken als drukwerkverzorging, teksten schrijven, vormgeving, fotografie,
personeelsbladen en advertentiecampagnes. Per organisatie verschillen de taken die worden uitbesteed. Dit
heeft opnieuw alles te maken met de communicatievisie en de kwalitatieve en kwantitatieve omvang van de
afdeling. Tot slot is het zeer verbazend dat communicatieafdelingen zo weinig tijd steken in onderzoek, analyse
over de publieke opinie en de evaluatie daarvan. Zoals in Hoofdstuk 3.7 naar voren komt, verschuift het
vakgebied zich namelijk steeds meer richting een functie als strategische managementpeiler. Als het vakgebied
op deze wijze wil functioneren, zou het veel meer aandacht aan onderzoek en evaluatie moeten besteden (VAN
RULER EN ELVING, 2007).
De beleids‐ en communicatiecyclus
Beleidscommunicatie is het hart van overheidscommunicatie. JUMELET EN WASSENAAR (2003) geven een indeling
waaruit blijkt wat de bijdrage van de communicatieafdeling is in de beleidscyclus. De indeling is gebaseerd op
de inzichten van Winsemius en Rebel. De communicatieafdeling kan nagaan in hoeverre zij op deze wijze
betrokken zijn bij de beleidsontwikkeling.
Beleidsfase
1. Probleemsignalering en agendavorming
2. Beleidsvoorbereiding
3. Beleidsvaststelling
4. Beleidsuitvoering

Hoofdopdracht communicatie

5.

•

Beleidsevaluatie

•
•
•
•

Luisterfunctie, monitoren
Een begin maken met interactieve beleidsvorming
Openbaarmaking, verklaring en toelichting
Inzet van communicatie als instrument, communicatief
maken van andere beleidsinstrumenten
Effectmetingen, aanpassingen doorvoeren

TABEL 16 BELEIDS‐ EN COMMUNICATIECYCLUS.

3.7 Ontwikkelingen voor de toekomst
In heel HOOFDSTUK 3 is naar voren gekomen dat de samenleving continu verandert. Het communicatievak past
zich door de tijdgeest voortdurend aan: de ontwikkelingen in de maatschappij en technologie maken het
communicatievak complex. Volgens DOUMA (2008) ontkomen communicatieprofessionals er niet aan om zich
permanent te scholen, omdat de ontwikkelingen razendsnel gaan. Hij zegt dat communicatieprofessionals zelfs
met ‘enige dwang’ gestimuleerd moeten worden om hun vak en professionaliteit bij te houden.

3.7.1 De aard van het communicatievak
De nieuwe modellen zoals eerder in dit hoofdstuk geschetst, zullen de komende jaren aan belang winnen.
Ondanks de veranderende samenleving verdwijnen de oudere modellen echter niet met de komst van de
nieuwe modellen. Het uitgangspunt voor communicatiemanagement blijft altijd: de doelstelling van de
organisatie als geheel en de doelstellingen van bepaalde afdelingen of diensten in het bijzonder.
Communicatiemanagement is en blijft daarom een ‘dienstbaar’ vak. De ‘dienstbaarheid’ van het
communicatievak komt in elk van de beschreven modellen tot uiting, alleen verschilt de manier waarop er
invulling aan wordt gegeven. De verschillende denkwijzen over het communicatievak vragen namelijk om heel
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andere competenties. De expertise van de communicatiefunctie verbreedt zich steeds meer van praktische en
ambachtelijke vaardigheden tot strategische en complexe werkzaamheden.

3.7.2 Communicatie als managementpijler
Communicatie als managementpijler, dat is de toekomst voor de communicatiefunctie. Om daar te komen
moeten professionaliseringsslagen gemaakt worden. De ontwikkeling voor de toekomst ligt in het verruimen
van de blik naar strategisch organisatieniveau en op dat niveau meedenken en meedoen vanuit de eigen
communicatie‐expertise (DE WITTE, 2008). In de praktijk betekent dit volgens AARTS (2009) het volgende:
“Strategische communicatie is het organiseren van zinvolle interacties met het oog op een adequate
positionering van de organisatie in de netwerken die mensen met elkaar vormen, zowel binnen als buiten de
organisatie. Voor strategische communicatie is het totaalplaatje van belang. Het gaat om het voortdurend
afstemmen tussen wat extern en intern gebeurt, tussen formele en informele communicatie, tussen bedoelde
boodschappen en onbedoelde signalen. En dan vooral om de wijze waarop deze zaken op elkaar inwerken. Zo
beweegt een organisatie mee met de omgeving. Op deze manier worden ambities in interactie met de
omgeving vormgegeven, waarbij de specifieke omstandigheden bepalen met wie op welk moment wordt
gesproken.” De buitenwereld naar binnen halen. Dat klinkt logisch, maar dat is het volgens Aarts niet. Zij geeft
in het ondertaande kader kernachtig aan hoe de samenleving is veranderd en welke gevolgen dat heeft voor
organisaties en de communicatiefunctie (AARTS, 2009):
De meeste organisaties vatten (externe) communicatie vooral op als het actief verspreiden van eigen
informatie via persberichten, nieuwsbrieven, enzovoorts. Het zenden van informatie is echter niet
meer voldoende. Zo is het steeds lastiger te bepalen op wie de organisatie zich zou moeten richten.
Ontwikkelingen als ontzuiling, globalisering, individualisering en digitalisering maken dat de
sociologen spreken van de netwerksamenleving: in plaats van zich vanuit een centraal punt te laten
aansturen, bewegen mensen zich actief in allerlei netwerken. Deze netwerken komen en gaan en
worden gevormd door ketens van interactie tussen mensen, dwars door alle bestaande verbanden
heen.
Het internet draagt er in belangrijke mate toe bij dat mensen nog actiever worden, het heft in eigen
handen nemen, zichzelf organiseren om dingen voor elkaar te krijgen en met elkaar in contact
treden. In mei 2010 telt de netwerksite Hyves 10,1 miljoen accounts en het gebruik van Twitter
neemt exponentieel toe. Velen praten mee in discussiegroepen op het internet en vrijwel iedereen
gebruikt internet om gericht te zoeken naar informatie over onderwerpen die ons op dat moment
interesseren. Het gaat dus niet alleen om zenden, maar vooral om het zoeken en vinden van
aansluiting bij de behoeften en praktijken van een divers en actief publiek.
Het eenzijdig sturen van informatie voldoet ook niet meer omdat we intussen weten dat de
beeldvorming rondom een organisatie in hoge mate wordt bepaald door de persoonlijke ervaring die
mensen hebben: hoe word ik behandeld aan de balie? Wordt er daadwerkelijk geluisterd naar mijn
probleem?
Het domein van strategische communicatie beperkt zich eveneens niet tot de formele communicatie
met de buitenwereld. Alle contacten met de omgeving zoals die binnen alle lagen van de organisatie
plaatsvinden dragen er toe bij. Strategische communicatie houdt evenmin op aan de randen van de
organisatie. Het betekent niet alleen dat we contact hebben met de buitenwereld, maar ook dat
intern wordt gesproken over wat zich daar afspeelt. Vervolgens moet er intern gesproken worden
over wat dat betekent voor de identiteit en grenzen van de organisatie.
Het zou een van de kerntaken van de communicatieprofessional moeten zijn om afstemming tussen
afzonderlijke eenheden binnen een organisatie te realiseren. Samen met de betrokkenen moeten zij
ambities ontwikkelen die vervolgens belanden in de gesprekken die binnen, met en over de
organisatie worden gevoerd. Dit brengt de aandacht naar wat mensen met elkaar bespreken; in het
formele overleg tussen bestuurders, aan de balie met cliënten, in roddel en geklaag op de werkvloer
en ook buiten de organisatie. De focus hierbij moet zijn op wat er in deze interacties gebeurt. Binnen
de organisatie en tussen de organisatie en haar omgeving wordt strategische communicatie
relatiemanagement. En dat is wat het volgens de wetenschappelijke literatuur ook zou moeten zijn.
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3.7.3 Digitalisering en veranderende media
Tot slot van dit hoofdstuk bespreek ik het onderwerp digitalisering en het veranderende medialandschap.
Want als er één ontwikkeling volop in de publiciteit staat, is het wel digitalisering en als gevolg daarvan het
veranderende medialandschap. Zoals Aarts in het bovenstaande kader schetst, is internet de spil in het geheel.
Alles wordt digitaal en informatie moet 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn. Per persoon
afgestemd op zijn of haar behoeften. Internet heeft de informatieoverdracht veel sneller en democratischer
gemaakt. Mensen en organisaties bepalen (steeds meer) zelf hoe de communicatie verloopt. Uit een recent
onderzoek van Synovate blijkt dat 83 procent van de Nederlanders gebruik maakt van internet om producten
of diensten te zoeken. Van hen gebruikt 99 procent zoekmachines om tot de gewenste informatie te komen
(RIKKEN, 2010). Het is daarom belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor de website bij de communicatie‐
afdeling ligt. Wanneer dit niet het geval is, ontbreekt een geïntegreerde kwaliteit in de communicatie‐uitingen
en vervalt een website snel tot amateurisme, zegt Jumelet (2010).
Het ‘zender’ tijdperk van eenrichtingsverkeer is mede door de komst van internet en social media verleden
tijd. Social media zijn media die gebruikers de mogelijkheid bieden om online opinie, ervaringen, emoties en
informatie uit te wisselen. Op een laagdrempelige manier. Bekende voorbeelden zijn LinkedIn, Twitter,
Facebook, YouTube en Hyves (DATEMA, 2010). Maar wat is de betekenis van social media voor organisaties? In
het volgende voorbeeld maakt POSTMA (2010) dit duidelijk:
“De overheid is gewend om vooral de eigen mening te zenden via persberichten en de website. Ook
is de overheid vaak gewend dat ze de regie hebben. Daarom wordt er goed nagedacht over wanneer
het persbericht eruit gaat: eerst moeten we de eigen mensen en de raad informeren, daarna kan het
persbericht er pas uit, want de wereld is te klein als raadsleden door de pers benaderd worden als ze
niet eerst zelf zijn geïnformeerd. Dat is begrijpelijk, maar een organisatie heeft dit niet meer in de
hand. Voordat het persbericht geformuleerd is, of de brief naar de raad verstuurd is, is er al lang
getwitterd of gelekt door iemand. De boodschap is de wereld al in. De media volgen via Google
Alerts, twitterberichten of wat voor programma dan ook wat er speelt. Dus het idee dat je als
overheid de regie over de communicatie hebt, is achterhaald. Dat kan niet meer en dat moet je ook
niet meer willen.”
Organisaties moeten actief inspelen op de ontwikkelingen. Communicatieprofessionals horen volgens
GRIFFIOEN (2010) en POSTMA (2010) een brede blik te hebben op bijvoorbeeld Twitter, bloggen en Facebook. Zij
moeten op zijn minst op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt op het gebied van nieuwe media. VAN VUGT
(2010) is van mening dat communicatieadviseurs de organisatie moeten adviseren over het wel of niet
inzetten van bijvoorbeeld Twitter. Wat in ieder geval veranderd is met de komst van nieuwe media, is dat de
zender en ontvanger steeds meer één worden. DE WITTE (2010) legt dit uit: “Een boodschap is niet meer zoals
vroeger een persbericht en ‘that’s it’. Mensen zien tegenwoordig een stukje tekst op internet en maken daar
een eigen bericht (tweet) van en sturen dat door naar hun eigen achterban. Op die manier worden berichten
bewerkt. Daardoor zijn zij mede zender geworden van het oorspronkelijke bericht en bewerken het vaak ook
nog: je hebt niet meer de macht over je bericht. Tegenwoordig kun je vaak alleen nog maar je kernboodschap
kwijt en daarom is het beter te kijken naar hoe je regie kan hebben over een bepaald type netwerk waarin je
een bericht tot stand laat komen.” Volgens De Witte zijn dit denkprocessen waar communicatieprofessionals
vaak nog weinig mee bezig zijn. “Deze actuele ontwikkelingen maken het communicatievak spannend en
vernieuwend”, aldus De Witte.
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4. De communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk
HET
DE UITKOMSTEN HIERVAN STAAN PER DOELGROEP VERMELD,
ZODAT HET DUIDELIJK IS WIE WELKE MENING IS TOEGEDAAN. IN DE KADERS ZIJN FRAGMENTEN OPGENOMEN VAN OFFICIELE
INTERNE BELEIDSDOCUMENTEN. OOK VERGELIJK IK DE SITUATIE VAN DE COMMUNICATIEAFDELING IN DE GEMEENTE NIJKERK
MET ANDERE GEMEENTEN.
IN

DIT HOOFDSTUK BESCHRIJF IK DE COMMUNICATIEAFDELING IN ZOWEL DE HUIDIGE ALS GEWENSTE SITUATIE.

HOOFDSTUK IS GEBASEERD OP DE INTERNE INTERVIEWS.

4.1 De visie op communicatie
4.1.1 Het belang van communicatie
De onderstaande informatie laat zien wat de verschillende doelgroepen belangrijk vinden aan communicatie
van de gemeente Nijkerk. Vanuit een open vraagstelling waren de geïnterviewden vrij om de vraag naar eigen
inzicht te interpreteren.
College van B en W
De wijze van communiceren is sterk afhankelijk van de positie van de gemeente ten opzichte van bijvoorbeeld
inwoners. Er zijn zaken die de gemeente kwijt ‘moet’, omdat het wettelijk zo is vastgelegd. Daarom handelt de
gemeente soms directief en is de burger onderdaan. De andere keer zijn burgers participant en is het
belangrijk dat ook zij hun boodschap aan de gemeente kwijt kunnen. Inwoners accepteren niet meer dat de
overheid beslist wat goed voor hen is. Daarom kunnen burgers binnen gestelde randvoorwaarden invloed
hebben in beleidsprocessen en soms zijn zij daarin zelfs leidend.
Integriteit en transparantie in de communicatie is nodig om ‘de kloof tussen overheid en burgers’ kleiner te
maken. Een van de collegeleden gelooft echter niets van de kloof tussen burger en bestuur. Hij is van mening
dat er een ‘kloof’ ontstaat omdat de gemeente niet altijd doet wat individuen willen. Twee collegeleden geven
aan dat het belangrijk is om de meningen van mensen te horen en te wegen: burgers serieus nemen en altijd
uitleggen waarom je bepaalde zaken besloten hebt. Een van hen stelt zelfs dat de gemeente beter iets teveel
kan zeggen dan te weinig.
Er wordt gezegd dat Communicatie de spil is als het gaat om het aangeven van de ontwikkelingen voor de
komende jaren. Inwoners hebben het recht te weten waar de gemeente mee bezig is. Omgang met inwoners
moet oprecht en eerlijk zijn vanuit zuivere bedoelingen. Overheidscommunicatie is tweerichtingsverkeer, maar
vanuit de overheid vindt er meer communicatie en informatie plaats richting inwoners dan omgekeerd. Twee
collegeleden geven aan dat het belangrijk is om ‘van buiten naar binnen’ te denken. Tegelijk moet er niet
doorgeslagen worden in het meebewegen met de buitenwereld. Ten slotte wordt communicatie gezien als
middel voor ‘damage control’: het herstellen van bijvoorbeeld beeldvorming bij zaken die verkeerd (zijn) gaan.
Collegeprogramma 2010‐2014: Helder als glas!
Het collegeprogramma voor de periode 2010‐2014 heet ‘Helder als glas!’ en is gebaseerd op het
coalitieakkoord. Het collegeprogramma is de samenvatting van de beleidsvoornemens van de
gemeente Nijkerk voor de komende vier jaar. Er staan vier uitgangspunten centraal, waaronder het
zijn van een ‘betrouwbare overheid’. Het wordt als volgt omschreven (HELDER ALS GLAS!, 2010): “De
coalitiepartijen vinden het belangrijk dat het helder is wat inwoners, bedrijven en instellingen van
hen mogen verwachten. Die verwachtingen moeten ook worden waargemaakt. Door te doen wat wij
zeggen, is de gemeente Nijkerk een betrouwbare gesprekspartner”. Op basis van de uitgangspunten
zijn er vier speerpunten van beleid gekozen. ‘Open communicatie en samenspraak’ is een van deze
speerpunten (HELDER ALS GLAS!, 2010): “De verkleining van de afstand tussen inwoners en gemeente,
die de vorige raadsperiode is ingezet, krijgt een vervolg. Bestuurlijke transparantie is daarbij
belangrijk. Wij zetten onder andere in op een betere communicatie, burgerparticipatie en een
verdere normering van de gemeentelijke dienstverlening”.
Directie
Zowel interne als externe communicatie wordt als belangrijk ervaren. Interne communicatie is niet alleen van
belang voor de cultuur binnen de organisatie, maar ook voor de externe communicatie. Elke medewerker
communiceert namelijk ook naar buiten. Daarom moet ook intern verteld worden welke goede dingen er
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gebeuren: beperk communicatie niet tot externe communicatie. Daarnaast is het belangrijk oog te hebben
voor de verschillende doelgroepen en belangen bij processen, zowel intern als extern.
Organisatieontwikkeling gemeente Nijkerk
In het DIENSTVERLENINGSCONCEPT (2005) staat de ontwikkeling beschreven die de gemeente Nijkerk
doormaakt: “De gemeente Nijkerk bevindt zich al een aantal jaren in een ontwikkelingsproces van
een enigszins gesloten, naar binnen gekeerde organisatie naar een open, op de burger en naar
buiten gerichte organisatie. De blik die vroeger over het algemeen van binnen naar buiten gericht
was, is al een tijdje bezig zich van buiten naar binnen te richten. De gemeente Nijkerk gaat door de
bril van de burgers kijken, de burger en zijn vraagpatronen centraal stellen.”
Afdelingsmanagers
Communicatie moet open, helder en transparant zijn. De overheid moet betrouwbaar overkomen en doen wat
ze zegt. Eenduidigheid in de diverse communicatiekanalen is belangrijk, evenals de kwaliteit daarvan. De
verwachting is dat mondelinge, schriftelijke en digitale communicatie in de toekomst naast elkaar blijven
bestaan. De communicatieafdeling moet de informatie vanuit het stadhuis kunnen vertalen naar de
verschillende doelgroepen. Daarbij moet Communicatie het belang van de burgers voor ogen houden en de
organisatie ondersteunen in het zo goed mogelijk met hen communiceren.
Bij externe communicatie wordt het belangrijker om vroeg in het proces te communiceren. De overheid kan
niet meer zeggen: ‘dit is goed voor jullie’. De overheid moet daarom uitleggen wat zij wel en niet kan bieden,
en deze keuzes ook uitleggen. Een van de managers noemt dat burgers bij sommige projecten betrokken
moeten worden vóórdat de gemeente überhaupt iets gaat doen. Duidelijke kaders zijn hierbij van groot belang
om het proces goed te laten verlopen. De structuurvisie van de gemeente Nijkerk wordt genoemd als een
grootschalig project waarbij de mening van burgers essentieel is.
Communicatie wordt gezien als een belangrijk medium in zowel de voorbereiding als uitvoering van plannen.
De website wordt in dit verband genoemd als belangrijk communicatiemiddel. Maar met de website is veel
meer te bereiken dan nu het geval is.
Communicatievisie gemeente Nijkerk?
De communicatievisie van de gemeente Nijkerk is vastgelegd in een kadernota communicatiebeleid
(HOREN, ZIEN SPREKEN, 1999). Hierin staat: “De gemeente Nijkerk wil communicatie inzetten als middel
om beleidsdoelen te bereiken en ook interactiviteit bevorderen” en “De gemeentelijke
communicatie zal jaarlijks geëvalueerd worden, met behulp van een onderzoek”. De praktijk wijst uit
dat onderzoek al die jaren achterwege is gebleven en dat de nota sinds de opstelling niet meer is
vernieuwd. Pas in 2010 is er weer een begin gemaakt met een nieuw communicatiebeleidskader.

4.1.2 Communicatie als koortsthermometer van de samenleving
Van communicatieadviseurs bij de overheid wordt gezegd dat zij de koortsthermometer van de samenleving
zijn: ze halen de buitenwereld naar binnen, confronteren de organisatie ermee en geven hierover advies. De
reacties op deze omschrijving van het communicatievak staan hieronder weergegeven.
College van B en W
Ik constateer een opvallend verschil binnen het college. Twee collegeleden zijn het stellig oneens met deze
omschrijving en twee andere collegeleden zijn het er wel mee eens. Degene die het oneens zijn met de
omschrijving noemen het een ‘aanmatigende’ omschrijving en ‘een slechte zaak als communicatie de
thermometer is’. De communicatieafdeling zou daarvoor midden in de samenleving moeten staan, maar is
daarvoor meestal te klein. Zij zijn van mening dat alle ambtenaren de ‘thermometer’ zijn in contact met de
buitenwereld: het is niet uitsluitend een taak van de communicatieafdeling. Bovendien vinden zij het geen taak
voor de communicatieafdeling om alle signalen te meten en naar binnen te brengen. Toch moet Communicatie
wel snappen wat er speelt en zij kunnen adviseren over hoe de gemeente met de verschillende doelgroepen
communiceert.
Een van de andere collegeleden die het wel met de omschrijving eens is, zegt: “Ik wou dat het waar was”. Als
randvoorwaarde om eraan te kunnen voldoen zegt hij wel dat communicatiemedewerkers in de lokale
samenleving moeten participeren. Dat is nu niet het geval en daardoor is er onvoldoende zicht op wat er
speelt. Het andere collegelid zegt: “Ik ben een grote fan van ‘van buiten naar binnen’ denken. Als je ervoor wilt
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zorgen dat je boodschap aankomt, begrepen wordt en dat er ook wat mee gedaan wordt, dan moet je weten
hoe de buitenwacht eruit ziet.” De primaire verantwoordelijkheid van Communicatie is de organisatie
adviseren over wat de beste manier is om de boodschap voor het voetlicht te brengen. Door daar continu
bewust van te zijn levert Communicatie toegevoegde waarde volgens het college van B en W.
Directie
Binnen de directie wordt verschillend gereageerd op de stelling. De een vindt het niet primair de rol van
Communicatie maar van alle ambtenaren: “Communicatie wordt niet geacht naar allerlei bijeenkomsten te
gaan, te netwerken en te luisteren. Dat zit bij andere medewerkers in de organisatie”. Communicatie is een
onderdeel van projectgroepen waarin zij vanaf het begin adviseert. In de uitvoering zijn alle ambtenaren de
ogen en oren van de organisatie en brengen signalen naar binnen. Zwart‐wit geredeneerd komt Communicatie
dan pas weer in beeld als er een probleem is en wordt om advies gevraagd over hoe het de volgende keer
anders te doen. De andere mening is dat communicatie wel de ‘koortsthermometer’ is in de rol van
‘mediawatcher’: het actief volgen van de omgeving via websites, krantenartikelen en columns. Deze signalen
moet Communicatie naar binnen brengen om af te wegen of er iets mee gedaan moet worden.
Afdelingsmanagers
Communicatie kan de rol van koortsthermometer op zich nemen in de zin van ‘signalerende functie’ op
strategisch niveau: signalen opvangen, proactief in de gaten houden wat er leeft en dat teruggeven aan de
organisatie. Het doel hiervan is dat de organisatie er beter van wordt. Door te signaleren ontstaat er een beeld
van hoe er tegen de organisatie aangekeken wordt door de buitenwereld. Communicatie moet de signalen
binnen brengen bij de projectleiders of andere ambtenaren. Enkele andere managers zijn van mening dat alle
ambtenaren de functie van ‘koortsthermometer’ hebben. Ook gaf een manager aan dat Communicatie erg
intern gericht is en dat er door Communicatie weinig informatie van buiten naar binnen wordt gebracht.

4.1.3 Communicatie en de strategie van de organisatie?
Is Communicatie een uitvoering van de organisatiestrategie, of is Communicatie een organisatieonderdeel dat
de organisatiestrategie mede formuleert? Uit de onderstaande informatie wordt duidelijk hoe hier over
gedacht wordt.
Directie en afdelingsmanagers
Een van de directieleden zegt: “Heel duidelijk een organisatieonderdeel dat de organisatiestrategie mede
formuleert. Ik vind namelijk dat we heel gekwalificeerde mensen hebben bij het team Communicatie. Ze
hebben goede ideeën over communicatie en een goede houding. Maar ik vind het jammer dat Communicatie
te weinig zichtbaar is op hoofdlijnen”. Communicatie is nu teveel uitvoerend en daardoor worden er
kwaliteiten onbenut gelaten. In het nieuwe coalitieakkoord liggen grote uitdagingen voor Communicatie. De
nota Communicatie is een kans om meer mee te denken op hoofdlijnen. Ook een van de afdelingsmanagers
ziet communicatie als organisatieonderdeel dat mede de organisatiestrategie formuleert. Als voorbeeld wordt
de structuurvisie genoemd: hierin gaat het over identiteit en de boodschap die we als gemeente Nijkerk willen
uitstralen. Hierin is een rol weggelegd voor Communicatie. Een van de directieleden ziet echter geen rol voor
Communicatie op beleidsinhoudelijk niveau, maar vooral in het ‘halen en zenden’ van informatie.
Communicatie is een ondersteunende en dienstverlenende positie. Communicatie zit als spin in het web van
alle informatie, maar is daarin niet leidend.
Verhouding bestuur en management
De officiële verhouding tussen het bestuur en het management van de gemeente Nijkerk is
vastgelegd in BESTURINGS‐ EN MANAGEMENTFILOSOFIE (2005). Hierin staat dat het management stuurt op
noodzakelijke verbeteringen of veranderingen. Zij is daarop aanspreekbaar. Het bestuur bepaalt de
inhoudelijke koers (het ‘wat’) en het management stuurt actief op de manier waarop deze
doelstellingen bereikt worden (het ‘hoe’).
Communicatieafdeling
De communicatieafdeling ziet communicatie idealiter als organisatieonderdeel dat de organisatiestrategie
mede formuleert. Communicatie hoort een concernaangelegenheid te zijn en dus een instrument van het
college van B en W en het management. Hiervoor is vertrouwen van de ‘top’ van de organisatie in de
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communicatieafdeling belangrijk. Communicatie wordt ook gezien als uitvoering van de ondernemings‐
strategie, omdat ze samen opgaan en niet zonder elkaar kunnen. Een van de communicatiemensen merkt op:
“Het liefst draagt Communicatie bij aan de organisatiestrategie. Het is belangrijk dat er in ieder geval een
organisatiestrategie is”. Hieruit blijkt dat de visie van de organisatie onduidelijk is. Ook heeft Communicatie
sterk het vermoeden dat de directie en de afdelingsmanagers Communicatie niet zien als strategisch
instrument, maar als uitvoeringinstrument. Oftewel: vooral voorlichten over wat de organisatie doet of heeft
besloten. De adviesfunctie van Communicatie wordt onvoldoende benut. Over de communicatiestrategie van
de organisatie wordt het volgende gezegd: “Feitelijk is er geen sprake van een algemene communicatie‐
strategie, hooguit incidenteel op product‐ of incidentniveau.”

4.2 Communicatie in beleidsprocessen en projecten
4.2.1 Is communicatie een succes‐ of faalfactor?
Tijdens de interviews presenteerde ik de stelling: “Ik zie communicatie als een belangrijke succes‐ of faalfactor
in beleidsontwikkeling en projecten.” Ik vroeg de groepen op deze stelling te reageren.
College van B en W
Het college vindt unaniem dat Communicatie een succesfactor is in beleidsontwikkeling en projecten. Ook
wordt aangegeven dat het ontbreken van goede communicatie een faalfactor is bij het voor elkaar krijgen van
plannen, in ieder geval bij het creëren van tevredenheid over plannen. Goede communicatie wordt echter wel
als moeilijk ervaren, omdat er altijd mensen zijn die pertinent tegen zijn. Deze personen ‘hoor je altijd’ terwijl
het overgrote deel tevreden is. Het college vindt dit echter geen gevolg van verkeerde communicatie.
Directie
Een van de directieleden geeft aan geen rol voor Communicatie te zien in het helpen ontwikkelen van het
beleid op inhoudelijk niveau: “Communicatie bepaalt niet de inhoud, maar kan het proces wel mede bepalen
door in de communicatieparagraaf aandacht voor bepaalde zaken te vragen. De rol van Communicatie is het
specialisme van informatie verzamelen en zenden.” Communicatie wordt gezien als belangrijke factor
(smeerolie) voor het succesvol en effectief maken van het beleid.
Afdelingsmanagers
Bijna alle managers zien Communicatie als succes‐ en faalfactor in beleidsontwikkeling of projecten. Met name
als Communicatie vroegtijdig betrokken wordt en er een goed communicatieplan opgesteld wordt met heldere
afspraken, rollen en wederzijdse verwachtingen. Een van de managers formuleert het zo: “Je kunt nog zo’n
succesvol beleid hebben, maar op het moment dat je het niet gebracht krijgt bij je doelgroep, dan is het beleid
feitelijk voor niets. Het beleid is dan vulling van een kastplank.” Het te laat of helemaal niet communiceren
wordt gezien als faalfactor. Een van de managers schetst de ontwikkelingen en het belang voor Communicatie
op de volgende wijze: “We moeten interactie zoeken met de doelgroepen met als doel om ons ‘product’
verder te volmaken. Aan de voorkant kost het tijd om het goed te organiseren. Maar aan de achterkant van
het proces verdient zich dat ook wel terug, omdat je een product hebt liggen waarbij de betrokkenen zich goed
meegenomen voelen in het proces. Ik ben ervan overtuigd dat het product er beter van wordt.”

4.2.2 Wanneer Communicatie erbij betrekken?
Een heet hangijzer is de vraag op welk moment Communicatie in het beleidsproces betrokken moet worden.
De meningen over dit onderwerp staan hieronder weergegeven.
College van B en W
De collegeleden geven unaniem aan dat het belangrijk is om Communicatie vanaf het begin in het proces te
betrekken. Communicatie moet gedurende het project gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren. Drie
collegeleden spreken de ‘zorg’ uit dat Communicatie onvoldoende tussen de oren van mensen zit:
Communicatie wordt nog te vaak gezien als ‘restpost’. “Het mag niet meer zo zijn dat Communicatie aan het
einde van een proces betrokken wordt: dan is het te laat. Dit gebeurt teveel in onze organisatie”, zegt een van
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de collegeleden. “Zeker bij nieuw te ontwikkelen beleid is het belangrijk Communicatie vroegtijdig te
betrekken. Het is belangrijk om in onze organisatie Communicatie aan de voorkant beter te organiseren.”
Directie en afdelingsmanagers
Communicatie moet vanaf het begin betrokken zijn en weten wat er speelt. Zeker bij grote projecten of
beleidsprocessen. Daarom moet Communicatie een rol in de projectgroepen hebben om goed te kunnen
adviseren. Communicatie moet bovendien gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. Doordat
Communicatie vroeg betrokken moet zijn, mag het niet voorkomen dat Communicatie geconfronteerd wordt
met een persvragen waarover zij niet op de hoogte zijn.
Communicatieafdeling
De communicatieafdeling ervaart dat zij gezien wordt als uitvoerende afdeling. Zij is onvoldoende vanaf het
begin betrokken en kan daardoor onvoldoende meedenken op strategisch niveau. Dit is volgens de hen de
reden dat er onnodig veel druk op het team komt te liggen: “Klussen worden ‘over de schutting gegooid’ en
zijn vaak niet goed doordacht. Ze worden vaak op het laatste moment bij ons gedropt.” Projectleiders denken
bij Communicatie vaak alleen in middelen: het project is klaar en ‘er moet nog even een persberichtje uit’.
Communicatie moet dus een prominentere positie hebben. Het moet vanzelfsprekend zijn dat Communicatie
een rol heeft in de processen en projecten die er spelen binnen de gemeente. Meer structuur draagt daartoe
bij, maar belangrijker is echter dat Communicatie ‘tussen de oren zit’ bij iedereen in de organisatie.

4.2.3 Wie zit er om de tafel bij gevoelige vraagstukken?
In overheidsorganisaties komen regelmatig onderwerpen voorbij die gevoelig liggen. Het kan over gevoelige
onderwerpen in de samenleving gaan, of over vertrouwelijke informatie waarbij de gemeente liever zwijgt.
Hieronder staan de antwoorden op de vraag met wie men in dit soort situaties het liefst wil overleggen.
College van B en W
De meningen over dit onderwerp zijn verdeeld. Een collegelid geeft aan dat hij in dit soort situaties wil
overleggen met de projectleider samen met de betrokken communicatieadviseur. Een van de anderen zegt dat
het bij projecten van ‘enige importantie’ verstandig zou zijn om er een communicatieadviseur bij te hebben.
Een derde mening is dat het zich in de praktijk vanzelf wel oplost: “Communicatie kan niet het hele politieke
speelveld overzien. Bestuurders moeten zelfstandig aanvoelen hoe ze in dergelijke situaties communiceren.”
Afdelingsmanagers
De meeste afdelingsmanagers geven aan dat de projectleider moet overleggen met de communicatieadviseur.
Als zij er niet samen uitkomen, dan gaan ze samen naar de afdelingsmanager: “De eindverantwoordelijkheid
om te overleggen over gevoelige informatie ligt bij de afdelingsmanagers. Als de afdelingsmanager goed zijn of
haar werk doet, wordt er advies ingewonnen bij Communicatie.” Verder wordt er gezegd dat het ligt aan de
soort gevoeligheid met wie er gesproken wordt: “Bij gevoeligheden rondom burgers is het verstandig om
Communicatie te betrekken om te klankborden.”

4.2.4 Verantwoordelijkheid voor communicatie(strategie)
Wie is er in de gemeente Nijkerk verantwoordelijk voor de communicatiestrategie? Ik legde deze vraag voor
aan de verschillende groepen en vroeg hen ook welke verantwoordelijkheid zij voor zichzelf zien als het gaat
om de communicatie rondom hun beleid en producten.
College van B en W
De portefeuillehouder is verantwoordelijk voor Communicatie, maar in de praktijk ligt de verantwoordelijkheid
bij de vakafdelingen. Zij moeten Communicatie betrekken in hun processen en projecten. Communicatie is
daarin faciliterend aan de organisatie.
Directie
De eindverantwoordelijkheid voor Communicatie ligt bij de directie als het gaat om het functioneren, de
inrichting, het faciliteren van de ‘gereedschapskist’ en het budget voor Communicatie. De eind‐
verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke (externe) communicatie ligt bij het bestuur. De politiek is hierop
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aanspreekbaar en kan in de openbaarheid ter verantwoording worden geroepen. Bij interne communicatie is
de directie verantwoordelijk voor de inhoud. Daarnaast zijn er allerlei gedeelde verantwoordelijkheden, want
iedere medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen werk, houding en gedrag.
Afdelingsmanagers
Er is sprake van verschillende verantwoordelijkheden. De afdelingsmanagers zijn integraal verantwoordelijk
voor hun afdeling en dus ook voor de (inhoudelijke) producten en diensten van de afdeling. Daarmee zien zij
zichzelf ook als eindverantwoordelijke voor de communicatie van deze producten of diensten. Ze geven ook
aan dat ze zich laten adviseren over welke communicatiewijze het beste is. De communicatieafdeling is
volgens de managers echter wel zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar adviezen, middelen en
andere communicatieactiviteiten. De afdelingsmanager van Bedrijfsvoering & Advisering is op zijn beurt
verantwoordelijk voor het ‘team’ Communicatie.
Daarnaast werkt de gemeente Nijkerk veel projectmatig, waarbij de projectleider verantwoordelijk is voor de
communicatie. De managers zeggen dat wanneer de projectleider zijn werk goed doet, hij zich laat adviseren
door een communicatieadviseur, of deze opneemt in het projectteam. Maar de communicatieadviseur blijft
‘adviseur’ en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van projecten of beleid. De projectleiders nemen daarom
de beslissing over de wijze van communicatie en over de strategie. Twee managers geven aan dat ze het
belangrijk vinden om minder afhankelijk te zijn van individuele projectleiders, die wellicht het nut niet inzien
van goede communicatie. Een duidelijke communicatieparagraaf in het handboek projectmatig werken zien zij
als een middel wat hiertoe bijdraagt.
Communicatieafdeling
De communicatieafdeling ziet de verantwoordelijkheid voor Communicatie als volgt: “Zoals het nu
georganiseerd is, is het management verantwoordelijk voor de in‐ en externe communicatiestrategie.
Daardoor adviseren de communicatiespecialisten vrijblijvend.” Communicatie ervaart dat het management op
concernniveau te weinig waarde en prioriteit toekent aan communicatiestrategie. “Ze betrekken de
communicatieadviseurs te weinig en vaak te laat.”

4.3 De communicatieafdeling en de organisatie
4.3.1 Wat heeft men nodig van Communicatie?
De burgemeester en wethouders zijn de bestuurlijke boegbeelden van een gemeente. Ik vroeg hen wat zij
nodig hebben van de communicatieafdeling om hun rol goed te kunnen vervullen. Daarnaast legde ik een
soortgelijke vraag voor aan de directie en afdelingsmanagers. Zij zijn namelijk degene die leiding geven aan de
ambtelijke organisatie.
College van B en W
De collegeleden geven aan dat Communicatie een nadrukkelijke rol hoort te spelen in de advisering en
begeleiding rondom mediacontacten en persvoorlichting. Ze willen dat Communicatie hen adviseert over hoe
bepaalde boodschappen het beste gebracht kunnen worden. Ook willen zij graag kritische opmerkingen over
hun functioneren in de openbare ruimte horen. Daarnaast is het is belangrijk dat Communicatie politieke
gevoeligheden kan inschatten en kan adviseren hoe het college daarmee om moet gaan. Zeker in crisissituaties
moet het college zoveel vertrouwen hebben in het vakmanschap van de communicatieadviseur, dat ze er
blindelings op af kan gaan. Er wordt aangegeven dat een aantal communicatieadviseurs dit heel goed in de
vingers heeft, maar ook wordt gezegd dat de formatie te wisselvallig is om een goede band met elkaar op te
bouwen. Een ander gebied waar Communicatie het college van dienst kan zijn, is het positioneren van de
bestuurders. De communicatieafdeling kan de bestuurder adviseren over zijn houding en gedrag. Maar ook bij
het creëren van een gewenst imago en bij het verkopen van de boodschap. Ten slotte geeft een van de
collegeleden aan dat de personen op de communicatieafdeling verschillende kwaliteiten hebben, maar dat
deze onderscheidde kwaliteiten onduidelijk zijn voor het college.
Directie
“Communicatie adviseert de directie, de afdelingsmanagers en het college over de manier waarop wij als
organisatie moeten communiceren, zowel intern en extern. En dan kunnen we daarover met elkaar in gesprek
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gaan.” Van Communicatie wordt de deskundigheid verwacht welke methodieken te gebruiken zijn om de
doelgroepen te bereiken. Communicatie moet haar werk goed doen: met de juiste timing de juiste informatie
communiceren. Het verstrekken van juiste en correcte informatie wordt als belangrijk ervaren, evenals snel
handelen. De directie moet blindelings af kunnen gaan op de adviezen van de communicatieprofessionals: “Wij
hebben wel ideeën van wat er moet gebeuren en welke informatie wij kwijt willen, maar het overbrengen
daarvan is een vak apart.”
Afdelingsmanagers
De afdelingsmanagers geven aan dat ze van Communicatie advies en kwaliteit nodig hebben. Een van de
managers wil door de communicatieadviseurs gespiegeld worden. Spiegelen in de zin van ‘benoemen wat
binnen de afdeling beter kan en adviseren over de weg daar naartoe’. Een van de andere afdelingsmanagers
geeft specifiek aan dat hij behoefte heeft aan een strategische communicatieadviseur die meedenkt over de
plannen en ontwikkelingen van zijn afdeling. Verder wordt er aangegeven dat er op managementniveau bijna
nooit over communicatie gesproken wordt.
Benchmark
In het vervolg van dit hoofdstuk vergelijk ik de situatie in de gemeente Nijkerk met andere gemeenten. In
Hoofdstuk 2.2 verantwoordde ik de keuze voor deze ‘benchmarkgemeenten’. Door de Nijkerkse situatie te
vergelijken met andere gemeenten ontstaat er een breder beeld over het functioneren van communicatie‐
afdelingen bij gemeentelijke overheidsorganisaties.
Het is interessant om te kijken hoe de relaties van de communicatieafdeling zijn met de rest van de organisatie.
TABEL 17 geeft een overzicht waaruit blijkt hoe de communicatieafdeling in de diverse gemeenten functioneert.
Gemeente
Barendrecht

Harderwijk

Heerenveen

Hellevoetsluis

Heusden

Nijkerk

Ambtelijke
organisatie
Onderscheid in
twee
dienstenclusters:
ruimtelijke en
sociale portefeuille.
Communicatie‐
adviseurs hebben
eigen afdeling. De
communicatie‐
adviseur overlegt
met MT.
Adviseurs hebben
specialisme:
digitale
communicatie,
beleid,
evenementen,
publieks‐
communicatie,
enzovoorts.
We gaan werken
met eigen cluster
per adviseur.
Geen vaste
portefeuilles.

Communicatie‐
medewerkers
hebben eigen
portefeuille.

Raad

Publieksvoorlichting

Raad heeft zeker
behoefte aan
ondersteuning; op
dit moment nog
geen oplossing voor.
Raadscommunicatie
op verzoek van
griffier aparte taak
van 1 adviseur.

Publieksvoorlichting
verzorgt individuele
contacten.

Aparte front‐office,
samenwerking wel belegd
bij 1
communicatieadviseur

Burgemeester

Geen aparte
ondersteuning.
Adviseur is wel
aanwezig bij de
commissie‐ en
raadsvergaderingen.

Publiekscommunicatie: 1x
adviseur, 1x medewerker.
Frontoffice doet de
dagelijkse
publieksvoorlichting.
Communicatie heeft
goede relatie met afdeling
Publiek.

Burgemeester

Op verzoek van
griffie.

Front‐office verzorgt
eerste klantcontacten
(Klantcontactcentrum).
Aparte front‐office met
accountmanagers die
contact tussen
burgers/bedrijven en
diensten verzorgen.
Front‐office verzorgt
eerste klantcontacten
(Klantcontactcentrum).

Burgemeester

Geen aparte
ondersteuning.

Geen aparte
ondersteuning
vanuit
Communicatie.
TABEL 17 RELATIES MET DE REST VAN DE ORGANISATIE.
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4.3.2 Periodiek overleg met een communicatieadviseur
In de interviews vroeg ik de doelgroepen naar hun gedachten over het periodiek inplannen van overleg met
een (vaste) communicatieadviseur.
College van B en W
Twee van de collegeleden vinden het waardevol om periodiek overleg te hebben met een communicatie‐
adviseur. Periodiek over communicatie praten maakt hen namelijk bewust van het feit er gecommuniceerd
moet worden. Ook wordt de bestuurder in de gesprekken geconfronteerd met wat er speelt in de samenleving.
De communicatieafdeling krijgt bovendien goed zicht op wat er speelt binnen het college. Hierdoor ontstaat
een betere wisselwerking. Een van de collegeleden geeft aan dat het overleg met Communicatie hem kan
helpen om zichzelf als wethouder te profileren. Eén van de collegeleden geeft aan absoluut geen behoefte te
hebben aan periodiek overleg. Hij voelt meer voor overleg wanneer de situatie daar om vraagt.
Directie en afdelingsmanagers
Een van de directieleden zegt: “Ik zou het heel erg waardevol vinden om een rechtstreekse lijn naar
Communicatie te hebben, zodat ik ‘feeling’ houd met wat er gebeurd bij Communicatie. En Communicatie
weet daardoor ook wat er leeft in de organisatie en bij mij. Deze verbinding heb ik nu niet en dat zou wel goed
zijn. Ik mis deze lijn naar Communicatie.” Een aantal afdelingsmanagers zien ook de meerwaarde van periodiek
overleg in: “Door informatie‐uitwisseling naar beide kanten, weten we van elkaar wat er speelt. Daardoor kan
Communicatie actief inspelen op situaties en dat levert win‐winsituaties op voor beide partijen.”

4.2.3 Aanwezigheid bij collegevergaderingen
De collegeleden geven hun mening over het voorstel om Communicatie aan te laten schuiven bij de college‐
vergaderingen.
College van B en W
Het college van B en W heeft hier geen behoefte aan. De toegevoegde waarde van aanwezigheid van
Communicatie in de collegevergaderingen wordt niet gezien. Communicatie wordt volgens het college teveel
in het proces getrokken als ze erbij zijn. “Communicatie komt zwart‐wit gesproken in beeld als het besluit
genomen is. Hoe die beslissing in het college tot stand gekomen is, is niet zo relevant voor Communicatie. Als
het goed is, is Communicatie namelijk al vanaf het begin bij de projecten betrokken geweest.”
Benchmark
Bij grote gemeenten is de aanwezigheid van Communicatie bij de collegevergaderingen eerder regel dan
uitzondering. Maar TABEL 18 laat zien dat Communicatie in vergelijkbare gemeenten ook niet aanwezig is bij de
collegevergaderingen.
Gemeente
Barendrecht

Harderwijk

Heerenveen

Hellevoetsluis

Aanwezig bij
collegevergadering
Nee, wel voorgesprek
met burgemeester.

Perscontacten
college
Altijd via
Communicatie

Nee, wel voorgesprek
met burgemeester en
collegeleden (strategie,
conceptpersberichten).
Nee, vaak wel
voorgesprek.
Communicatie levert
perslijst voor elke
vergadering.
Nee.

Altijd via
Communicatie
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Verdere opmerkingen
Terugkoppeling via gemeentesecretaris.
Ongeveer een week tussen besluit en
openbaarmaking. Geen vast persuur.
Woordvoerder was vroeger een kwartier
aanwezig bij vergadering.
Vrijdag voorbereiden persuur besluiten +
persbericht. Maandagmiddag persuur.

Altijd via
communicatie.

Adviseur persvoorlichting verzorgt
woordvoering over besluitenlijst. Vaak
woordvoering uitbesteed aan overige
adviseurs (betrokkenen bij het onderwerp).

Altijd via
Communicatie

Terugkoppeling via gemeentesecretaris.
Direct erna en dan ook persberichten eruit.
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Heusden
Nijkerk

Nee, wel voorgesprek
met burgemeester.
Nee.

Altijd via
Communicatie
Meestal via
Communicatie

Dinsdagmiddag direct persuur.
Woensdag/donderdag: besluitenlijst.
Dinsdagmiddag persuur.

TABEL 18 WOORDVOERING EN COLLEGE VAN B EN W.

4.4 Huidige situatie van de communicatieafdeling
4.4.1 Taken en verantwoordelijkheden
Bij het in kaart brengen van de huidige situatie in de gemeente Nijkerk vroeg ik de verschillende doelgroepen:
“Hoe ziet u de functie van de communicatieafdeling in taken en verantwoordelijkheden?”
College van B en W
Het college ziet deskundigheid op adviserend vlak als kerntaak en verantwoordelijkheid van Communicatie.
Hierbij gaat het met name om het verbinden van de overheid met de burgers. De signalerende functie en het
omgaan met de media vinden zij hierbij belangrijk. Zij vinden het ook de verantwoordelijkheid van
Communicatie om in de gaten te houden of alle communicatie‐uitingen van de gemeente Nijkerk consistent
zijn in (huis)stijl, vorm, formele en informele communicatie. De bestuurders een spiegel voorhouden en
confronteren zien zij bovendien als taak voor Communicatie. Verder wordt het naar buiten brengen wat de
overheid wil ook als taak genoemd, evenals het schrijven van speeches. Ten slotte vindt het college het
belangrijk dat Communicatie betrokken is bij grote processen zoals de structuurvisie.
Als zorgpunt is uitgesproken of Communicatie wel voldoende participeert in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten.
Ook mag Communicatie forser inzetten op mediaontwikkelingen en het spiegelen van de bestuurders. Het
gebrek aan ervaring en deskundigheid van de communicatieafdeling op het gebied van burgerparticipatie
wordt als groot gemis ervaren.
Benchmark
TABEL 19 laat zien hoe andere gemeenten de communicatie rondom het college van B en W organiseren.
Gemeente

Kabinetszaken

Barendrecht
Harderwijk

Onderscheidingen volledig bij
ondersteunende afdeling.
Grotendeels bij collegesecretariaat.

Heerenveen

Bij bestuurssecretariaat.

Hellevoetsluis

Onderscheidingen bij Communicatie.

Heusden
Nijkerk

Medewerker kabinet met assistent.
Grotendeels bij bestuurssecretariaat.

Organisatie wijkbezoeken, evenementen,
Koninginnedag, e.d.
Tegenwoordig alleen communicatieve taken
(opstellen draaiboek, persberichten, speeches).
Vooral kaders en advies, overige taken liggen bij
dienst of bij extern bureau.
Uitvoering bij bestuurssecretariaat. Beleid, pers en
speeches bij Communicatie.
Alleen communicatieve taken (opstellen
draaiboek, persberichten, speeches).
Deel kabinet, deels communicatiemedewerker.
Persberichten en speeches bij Communicatie,
organisatie bij het bestuurssecretariaat.

TABEL 19 ORGANISATIE EN COMMUNICATIE COLLEGE VAN B EN W.

Directie
Welke taken en verantwoordelijkheden ziet de directie voor de communicatieafdeling? Advisering wordt direct
genoemd als taak en verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor het toegankelijk, beschikbaar en begrijpelijk
maken van informatie. Ook wordt de website besproken als belangrijk communicatiemiddel: de
verantwoordelijkheid hiervoor hoort bij Communicatie te liggen. De directie vindt het belangrijk dat de
kwaliteit en samenhang met andere huisstijldragers wordt bewaakt. Bij interne communicatie wordt van de
communicatieafdeling verwacht dat zij als ‘spin in het web’ zoveel voeling met de afdelingen hebben, dat ze
weten welke zaken op welk moment van belang zijn om te communiceren.
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Afdelingsmanagers
De afdelingsmanagers noemen ondersteuning, advisering en klankborden als belangrijkste taken en
verantwoordelijkheden voor Communicatie. De meeste managers benoemen interne communicatie als
belangrijke verantwoordelijkheid en taak voor Communicatie. Een van de managers ziet het als taak voor
Communicatie om scherp te kijken of de visie uit het collegeprogramma echt geïmplementeerd en toegepast
wordt in de organisatie. “Er wordt veel gezegd over transparantie en open communicatie. Maar wat betekent
dat nou feitelijk? Bijvoorbeeld burgerparticipatie: willen we dat nou écht? Of is het met de mond belijden,
maar in werkelijkheid willen we er geen rekening mee houden? Uit imago‐ en klanttevredenheidsonderzoek
moet blijken of de inwoners het open beleid ook als open ervaren. Effectmetingen zijn daarom belangrijk.”
Communicatieafdeling
De communicatieafdeling ziet zichzelf idealiter als spil in de organisatie die ervoor zorgt dat er goede
afstemming is tussen interne en externe communicatie. De onderstaande tabel geeft een overzicht van wat de
communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk tot haar taken en verantwoordelijkheden rekent.
Taken en verantwoordelijkheden
Strategie
•
Het ontwikkelen van een helder communicatiebeleid; strategie en afspraken op
concernniveau.
•
Ontwikkelen van en beslissen over communicatiestrategie.
•
Het organisatiebreed versterken van het communicatiebewustzijn en ‐vaardigheden.
•
Ontwikkelingen op communicatiegebied volgen en waar gewenst opnemen in beleid.
Advisering
•
Advisering van het college van B en W, de directie en het management en alle
afdelingen over de inzet van interne en externe communicatie.
•
Advisering over de in te zetten communicatiestrategie en ‘wat’ er op welk moment en
op welke wijze gecommuniceerd moet worden.
Signalering
•
Politieke gevoeligheden en afbreukrisico van collegeleden in een vroeg stadium
herkennen en zo mogelijk beperken of helpen vermijden.
•
Signaleren wat er in de buitenwereld speelt, daarop inspelen en er advies over
uitbrengen.
•
Doelgroepgericht denken.
Positionering
•
Imago en beeldvorming van de gemeente Nijkerk en de collegeleden bewaken cq
positief beïnvloeden.
•
Positioneren van het bestuur en de bestuurder.
•
Huisstijlbewaking op de uitingen van de gemeente Nijkerk.
Uitvoering
•
Maken en (mede) organiseren van professionele interne en externe communicatie‐
uitingen (website, nieuwsbrieven, personeelsblad, e.d.).
•
Creëren van draagvlak voor nieuw beleid of veranderingen.
•
Actief informatie uitdragen; publiciteit genereren voor o.a. projecten.
Perscontacten
•
Persvoorlichting.
•
Pers te woord staan, redigeren en versturen van persberichten.
•
Contact onderhouden met de pers, organisatie persuur.
TABEL 20 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VOLGENS DE COMMUNICATIEAFDELING VAN DE GEMEENTE NIJKERK.

Benchmark
TABEL 21 laat zien hoe vergelijkbare gemeenten omgaan met belangrijke onderwerpen rondom Communicatie.
Gemeente
Barendrecht

Harderwijk

Interne
communicatie
Deden we vrijwel
niet aan, begint te
veranderen.
Ligt bij
management,
coaching vanuit
communicatie.
Ook intranet.
Begeleiding
cultuurtraject.
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Citymarketing
Deden we vrijwel niets
aan, begint te
veranderen.
Citymarketing
communicatiebeleid
ontwikkeld;
uitvoering
activiteitenplan i.s.m.
stakeholders

Arbeidsmarkt‐
communicatie
Komen we niet
aan toe.

Crisiscommunicatie

Zo nodig.

In regionaal verband
en binnen de
Veiligheidsregio.

In regionaal verband.
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Heerenveen

Hellevoetsluis
Heusden

Verantwoordelijkh
eid ligt bij
management.
Communicatie is
beschikbaar voor
(ongevraagd)
advies.
Via het intranet.
Vooral bemoeienis
op operationeel
niveau.

Nijkerk

Afdelings‐
managers
verantwoordelijk.
Ook via intranet.
TABEL 21 COMMUNICATIEMODALITEITEN.

Onderdeel van grote
ruimtelijke projecten
(bijvoorbeeld nieuw
Thialf) en bij
evenementenbeleid.

Aangesloten bij

Nog niet. Komt
waarschijnlijk wel.
Nee. Is onderwerp van
discussie, met name op
niveau van
kosten/baten.
Nauwelijks. Komt nu
aandacht voor i.v.m.
‘600 jaar Nijkerk’.

Niet zoveel.

werkeninfriesland.nl

Niet.

Wordt nauwelijks
aan gedaan.

Krijgt periodiek
aandacht. Nemen
deel aan trainingen/
oefeningen en spelen
in op actualiteiten.

Samenwerking in
regionaal verband.
Op orde, back‐up van
Den Bosch.

Op orde, en ook
samenwerking in
regionaal verband.

De huidige communicatie‐uitingen van de gemeente Nijkerk zijn niet eenduidig. Dit komt mede door het
ontbreken van een huisstijlhandboek. Maar het komt ook doordat de website, het intranet en de pagina’s in
de huis‐aan‐huiskrant belegd zijn bij andere afdelingen. Communicatie levert wel input voor deze middelen,
maar voert niet de regie. TABEL 22 laat zien welke communicatiemiddelen andere gemeenten inzetten en hoe
het beheer van de gemeentelijke website is georganiseerd.
Gemeente

Website

Barendrecht

Centraal beheerd
(wens: decentraal)
Decentraal, wel
eindredactie
Decentraal, wel
eindredactie
Centraal beheerd
(wens: decentraal)
Verantwoordelijkheid van
frontoffice
Belegd bij andere afdeling

Harderwijk
Heerenveen
Hellevoetsluis
Heusden
Nijkerk

Eigen
gemeentekrant
Ja, ieder kwartaal

Gemeentepagina
huis‐aan‐huiskrant
Ja

Gemeentegids

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja, 11x per jaar

Ja

ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja, maar belegd bij
andere afdeling

Ja

Ja

TABEL 22 COMMUNICATIEMIDDELEN.

4.4.2 Advisering versus uitvoering
Waar vinden de verschillende doelgroepen dat de nadruk van de communicatieafdeling hoort te liggen: op
advies of op uitvoering? Dit wordt duidelijk uit de onderstaande teksten.
College van B en W
Het merendeel van de collegeleden vindt dat beide elementen aanwezig moeten zijn. Communicatie heeft een
sterk adviserende rol in het vormgeven van communicatie in projecten, maar wanneer het project loopt is
Communicatie bezig met uitvoering van bijvoorbeeld brochures. Een van de collegeleden vindt echter dat de
nadruk op advies hoort te liggen en dat Communicatie zich niet moet laten verleiden tot allerlei uitvoerende
werkzaamheden. Dat gebeurt volgens hem nu te veel, bijvoorbeeld bij het schrijven van persberichten.
Directie
“Communicatie zit veel te veel in de uitvoerende rol. Het gevolg daarvan is dat het college bedenkt wat er
moet gebeuren en dan krijgt Communicatie de opdracht om uit te voeren. Het ligt veel meer voor de hand om
te zeggen: ‘We vragen eerst advies aan Communicatie, want daar hebben ze goede ideeën. Ik vind het jammer
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dat dat niet wordt gedaan, want ik ben ervan overtuigd dat er bij Communicatie kwaliteiten liggen die we als
MT en college nu niet benutten.”
Afdelingsmanagers
De afdelingsmanagers geven aan dat zowel advisering als uitvoering van belang zijn. Er zijn managers die de
adviesfunctie als hoofdtaak van Communicatie zien, maar vervolgens moeten de adviezen ook in praktijk
worden gebracht: oftewel, uitvoeren van communicatiemiddelen of ‐activiteiten. De communicatieadviseur
kan het totaalpakket sterker maken door te adviseren, door mee te denken en verbindingen te leggen tussen
de verschillende projecten en onderwerpen. Een van de managers ziet Communicatie vooral als kwalitatieve
sparringpartner van hemzelf en van de projectleiders.
Communicatieafdeling
De communicatieafdeling is van mening dat advies en uitvoering beide van belang zijn. De nadruk hoort echter
op advies te liggen. Communicatie brengt kansen en bedreigingen voor de organisatie in kaart en verwerkt
deze in een strategische communicatieaanpak. Na het geven van de adviezen, moeten (een deel van de)
werkzaamheden ook uitgevoerd worden. Communicatie ziet in dat een organisatie niets heeft aan een puur
adviserende afdeling die niets uitvoert. Advisering en uitvoering vragen overigens wel om verschillende
specialismen van de medewerkers. Ook heeft de keuze voor de nadruk op advies of uitvoering gevolgen voor
het opleidingsniveau van de communicatiemedewerkers en de plek in de organisatie.
In de gemeente Nijkerk is onderscheid gemaakt tussen communicatieadviseurs en communicatiemedewerkers.
In de praktijk blijkt echter dat de adviseurs een behoorlijk deel van hun tijd besteden aan uitvoering. Omdat er
in de praktijk zoveel aandacht uitgaat naar uitvoering, denkt de communicatieafdeling dat de organisatie daar
vooral behoefte aan heeft. “De gemeente Nijkerk mist daardoor kansen om de expertise van Communicatie op
strategisch niveau in te zetten. Veel ‘problemen’ kunnen verminderd of zelfs voorkomen worden wanneer de
adviesfunctie van Communicatie meer benut zou worden. Vanuit het managementteam en de directie komen
er veel ad‐hocwerkzaamheden en zeer korte termijnopdrachten binnen bij Communicatie. Daarbij worden de
communicatieadviseurs niet gezien als adviseurs en meedenkers, maar als degenen die moeten uitvoeren wat
het managementteam of de directie heeft bedacht (ook communicatief). Wanneer Communicatie haar mening
geeft over de (communicatieve) strategie, wordt dat niet altijd in dank afgenomen.” Hieruit blijkt dat het
managementteam Communicatie niet altijd op voldoende waarde schat als strategisch instrument.

4.4.3 Waar staat de communicatieafdeling voor?
Is het duidelijk waar de communicatieafdeling in de organisatie voor staat? Ik vroeg de doelgroepen of de
afbakening van het takenpakket van Communicatie voor hen duidelijk is. Maar ook ik bracht de vraag in of
Communicatie voldoende zichtbaar is in de organisatie.
College van B en W
Het is duidelijk dat de betrokkenheid en inzet van Communicatie groot is. Maar het is onduidelijk waar de
communicatieafdeling precies voor staat en wat de afbakening van hun takenpakket is. Het college van B en W
verlangt van Communicatie dat zij proactiever optreden in zowel in de rol van ‘kritische sparringpartner’ als in
het aandragen van ideeën om de gemeente Nijkerk te profileren: “Ik zou het jammer vinden als de
rolopvatting van Communicatie ‘u vraagt, wij draaien’ is.” Voor het college is het onduidelijk wat
Communicatie wel en niet kan bieden en wat zij uitbesteedt: “De do’s en don’ts zijn voor mij, en ik denk ook
voor henzelf, niet duidelijk”. Een van de collegeleden merkt op dat Communicatie continu moet laten zien wat
hun toegevoegde waarde is en dat ze dat af en toe ook best mogen benadrukken.
Directie
Het valt ook de directie op dat Communicatie grote inzet toont en ontzettend dienstverlenend is. Maar het is
voor hen eveneens onduidelijk waar de communicatieafdeling voor staat en wat de afbakening van hun
takenpakket is. De afdeling wordt erg ad hoc gestuurd, er is weinig structuur en Communicatie is weinig
zelfsturend. De directie is van mening dat Communicatie zelf moet aangeven waar ze wel en niet voor zijn,
bijvoorbeeld in een communicatiebeleidsplan. Het ad‐hockarakter van Communicatie heeft volgens de directie
te maken met de organisatie van het werk en het (niet) aangeven van prioriteiten. Het nieuwe coalitieakkoord
is volgens de directie een kans om het bestuur duidelijk te maken dat zij zelf om Communicatie vragen. De
nota Communicatie en de nota Burgerparticipatie zijn bovendien belangrijk om duidelijkheid te geven over de
communicatieafdeling naar de rest van de organisatie.
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Afdelingsmanagers
De managers zijn dezelfde mening toegedaan als het college van B en W en de directie. Omdat er te weinig
regie aan de voorkant is, zijn de taken en verantwoordelijkheden volgens de managers niet duidelijk
afgebakend. “Daardoor kan iedereen binnenlopen en overheerst de waan van de dag. Want hoe bepaal je voor
wie je wel en niet inspanningen verricht?” Op managementniveau is Communicatie onzichtbaar en de
managers zouden een minder afwachtende houding van Communicatie willen zien, oftewel actief uitdragen
waar ze voor staan en wat ze kunnen leveren. Enkele managers geven aan dat ook het managementteam niet
altijd even consequent is in het betrekken van Communicatie en dat zij daar zelf een slag in kunnen maken. De
toegevoegde waarde van Communicatie is volgens deze manager dat Communicatie het management scherp
kan houden door dingen van de andere kant te bekijken.

4.4.4 Samenwerking met de communicatieafdeling
De gemeente Nijkerk heeft de communicatieafdeling al enkele jaren op de huidige wijze georganiseerd. Ik
vroeg de betrokkenen hoe zij aankijken tegen de samenwerking met de communicatieafdeling en of de huidige
structuren en processen aan hun verwachtingen voldoet.
College van B en W
De collegeleden vinden de communicatieafdeling te instabiel. Instabiel in de zin van komende en vertrekkende
personen, maar ook instabiel doordat het onduidelijk is wie er van Communicatie verantwoordelijk is bepaalde
onderwerpen. Alle communicatieadviseurs en ‐medewerkers werken parttime. Dit wordt wel eens als
problematisch ervaren, omdat het college op belangrijke momenten niet altijd gebruik kan maken van de
juiste personen. Een van de collegeleden vindt de basisformatie van Communicatie veel te laag, ook in
vergelijking met andere gemeenten. Daarnaast mag de samenwerking met het college intensiever zijn,
bijvoorbeeld door periodiek overleg waardoor het college en Communicatie goed op elkaar afgestemd raken.
Directie
Een van de managers vindt dat Communicatie te weinig zichtbaar is op ‘hun gang’. Op het bestuur‐ en
directieniveau zit Communicatie alleen in de uitvoering. In dit verband wordt ook aangegeven dat
Communicatie echter zelf verantwoordelijk is voor het maken van goede werkplanningen. Zij zijn degene die
moeten aangeven wat wel en niet binnen hun mogelijkheden ligt.
Afdelingsmanagers
De afdelingsmanagers zijn over het algemeen tevreden over de individuele samenwerking met de
communicatieadviseurs en ‐medwerkers. De inzet van Communicatie is groot, maar betere afstemming is
mogelijk door de wensen en verwachtingen beter op elkaar af te stemmen. Als team is het belangrijk dat
Communicatie zich meer laat zien en profileert. Een van de managers is van mening dat Communicatie zich
positief op de kaart moet zetten. “Ze moeten niet steeds vertellen wat ze niet voor je doen, dat ze zo druk zijn
en vaak vergeten worden.” De managers zien dat er veel ad‐hocwerkzaamheden bij Communicatie liggen. Het
is de verantwoordelijkheid van zowel de managers als van Communicatie om hier sturing aan te geven. Binnen
het managementteam is er onvoldoende zicht op de organisatie van de communicatieafdeling. Zowel de totale
organisatie als de Communicatie zelf, heeft volgens de managers behoefte aan stabiliteit en heldere structuren.
Communicatieafdeling
De communicatieafdeling is van mening dat de huidige structuren en processen verbetering nodig hebben. Een
prominentere plaats in de organisatie is nodig en het moet vanzelfsprekend zijn dat Communicatie een rol
heeft in de processen en projecten. “Nu is het vaak zo dat Communicatie niet voldoende vanaf het begin
betrokken is en dat klussen op het laatste moment ‘over de schutting’ worden gegooid.” Hierdoor ontstaan
ergernissen, omdat de organisatie Communicatie verre van optimaal benut. Door de plaats in de organisatie
heeft Communicatie niet het overzicht (“we weten niet wat er speelt”) en de positie (“we worden niet geacht
ons ermee te bemoeien”) om dit op te vangen. Terwijl dit wel met man en macht geprobeerd wordt. “Binnen
de bedrijfscultuur van de gemeente als geheel worden eigen initiatieven meer afgeremd dan gestimuleerd.
Ook onze plek binnen Bedrijfsvoering & Advisering en de wijze waarop de informatievoorziening daar verloopt,
maakt dat we niet erg invloedrijk zijn en op een eiland zitten.” De samenwerking met de wethouders verloopt
volgens Communicatie overigens beter dan de samenwerking met de afdelingsmanagers en de directie. De
lijnen met de wethouders zijn vrij kort en zij vragen zelf regelmatig aan Communicatie om mee te denken.
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4.4.5 Verhouding interne en externe communicatie
Veel mensen maken onderscheid tussen interne en externe communicatie. Maar hoe verhouden deze zich tot
elkaar en waar vinden de geïnterviewden dat Communicatie de nadruk op hoort te leggen?
Directie
De directie vindt zowel interne als externe communicatie belangrijk, hoewel de zij zelf meer op interne
communicatie gericht zijn. Het bestuur is meer gericht op externe communicatie. De directie is van mening er
voldoende formatie en capaciteit moet zijn voor beide communicatievormen. “Het houdt nu vaak op bij
externe communicatie, omdat dat voor de hand ligt. Maar interne communicatie is belangrijk, ook voor de
cultuur en uitstraling naar buiten toe. Alle ambtenaren communiceren ook naar buiten toe en daarom is het
belangrijk om interne communicatie niet te onderschatten.”
Afdelingsmanagers
Verreweg de meeste managers vinden zowel interne als externe communicatie belangrijk. Bij interne
communicatie vinden de managers het belangrijk om alle ambtenaren ‘mee te nemen’ in de ontwikkelingen
die de organisatie doormaakt. De communicatieafdeling is nu erg extern gericht, maar goede interne
communicatie kan volgens hen de kloof tussen het management en de werkvloer dichten. Een goed plan voor
interne communicatie zou helpen om het een meer structureel karakter te geven. Een van de managers ziet
interne communicatie als afgeleide van externe communicatie. Hierbij hoort volgens hem zeventig tot tachtig
procent van de tijd besteedt te worden aan externe communicatie.
Afdelingsmanagers verantwoordelijk voor interne communicatie
De afdelingsmanagers werken vanuit het perspectief van de totale organisatie. Daarom zijn zij ook
verantwoordelijk voor een goede afstemming en samenwerking met de andere afdelingen
(BESTURINGS‐ EN MANAGEMENTFILOSOFIE, 2005).
Communicatieafdeling
Een goed geïnformeerde en positief gestemde organisatie is een visitekaartje en ambassadeur voor de
‘buitenwereld’. Daarom is interne communicatie net zo belangrijk als externe communicatie. Communicatie
beseft dat daar meer oog voor zou moeten zijn. In de dagelijkse praktijk ligt de nadruk op externe
communicatie, omdat dit meer zichtbaar is voor de organisatie. Een van de communicatieadviseurs zegt
hierover: “Je kunt extern niet zijn wat je intern niet bent.” Goede externe communicatie valt of staat dus met
goede interne informatievoorziening, overleg en evaluatie.

4.4.6 De waarde van een communicatiebeleidsplan
De verschillende groepen vroeg ik naar hun gedachten over een communicatiebeleidsplan, zoals de nota
Communicatie of de nota Burgerparticipatie. De onderstaande tekst geeft hun visie weer.
College van B en W
Een communicatiebeleidsplan kan volgens het college aan de voorkant veel duidelijkheid geven. Dit is
belangrijk voor Communicatie om op terug te kunnen vallen, bijvoorbeeld bij de directie. In een communicatie‐
nota moeten belangrijke handvatten beschreven worden over hoe de gemeente Nijkerk wil communiceren.
Andere afdelingen werken met planningen en hebben een bepaald aantal te vergeven uren. De nota
Communicatie kan op soortgelijke wijze duidelijkheid scheppen naar de rest van de organisatie.
Directie
De nota Communicatie en de nota Burgerparticipatie zijn kansen voor Communicatie om zichzelf een meer
zichtbare plek te geven binnen het bestuur en management. In deze plannen moet de visie op Communicatie
naar voren komen en waar de formatie wel en niet op inzet. “Schrijf in de nota’s dat Communicatie een
adviserende rol heeft bij projecten en bij beleidsnota’s. Zorg ervoor dat je dat bewaakt, want dan wordt
Communicatie zichtbaarder op de hoofdlijnen.” Het is bovendien belangrijk om het communicatiebeleid te
onderhouden, want de randvoorwaarden en behoeften veranderen. Werkplanningen met ureninschattingen
en een verdeling van wie wat uitvoert hoort hier ook in thuis. In het nieuwe coalitieakkoord zegt het college
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dat ze veel transparanter en opener wil communiceren. De directie vindt dat de communicatieafdeling deze
kans moet aangrijpen door zelf aan te geven wat voor gevolgen dat heeft voor de wijze van communiceren.
Afdelingsmanagers
Een goed communicatiebeleidsplan kan volgens de afdelingsmanagers veel duidelijkheid geven. Een van
managers vindt een kaderstellende nota zelfs ‘van cruciaal belang’. Uit de nota moet blijken hoe
Communicatie bijdraagt aan het versterken van de identiteit en boodschap van de gemeente Nijkerk. Het is
aan Communicatie om zelf duidelijk aan te geven wat wel en niet bij het vakgebied hoort en wie welke
verantwoordelijkheid op zich neemt. Opmerkelijk is de constatering van een van de managers die nog niet zo
lang bij de gemeente Nijkerk werkzaam is: “Ik heb me afgevraagd wat het communicatiebeleid van deze
gemeente is en hoe de gemeente Nijkerk zich wil positioneren. Dat is mij niet duidelijk.”
Communicatieafdeling
Communicatienota
Het nut en de functie van een goed communicatiebeleidsplan is jarenlang onderbelicht geweest op
de communicatieafdeling. Dit blijkt uit het feit dat de vorige communicatienota dateert uit 1999.
Formeel gezien is deze nota nog steeds van kracht, maar het is duidelijk dat dit document niet
(meer) gebruikt wordt. Begin dit jaar is het gesprek over het nut en de kracht van een
communicatiebeleidsplan opnieuw gestart. Een van de communicatieadviseurs is begonnen met het
schrijven van een nieuwe nota Communicatie die rond september 2010 gereed moet zijn.
Een van de communicatieadviseurs zegt: “Het nieuwe communicatiebeleid moet kaders scheppen over wat de
communicatieafdeling wel en niet doet. Uit het beleidsplan moet duidelijk worden wat de kennis, kunde en
toegevoegde waarde van de communicatieafdeling is. Het document moet inhaken op de belangrijkste
ontwikkelingen waar de gemeente Nijkerk voor staat. De communicatiestrategie moet hierop aangepast
worden.” De communicatieafdeling is van mening dat de organisatie geen duidelijke visie heeft. Een van de
communicatieadviseurs geeft daarom aan dat hier een knelpunt zit: “Ik vind het lastig dat er geen helder beeld
binnen de organisatie is van waar de communicatieafdeling voor is. Wij hebben onze eigen visie, maar
collegeleden, managers, directieleden en medewerkers verwachten allemaal iets anders van ons, maar dat
wordt niet expliciet gemaakt. Ook prioriteiten zijn niet duidelijk. Feitelijk vindt iedereen zijn eigen ‘zaken van
het moment’ het belangrijkst. Daardoor krijg ik het gevoel dat er altijd druk op ons ligt.”
Benchmark
TABEL 23 maakt inzichtelijk hoe andere gemeenten omgaan met hun communicatiebeleid.
Gemeente
Barendrecht

Beleid in nota
vastgelegd?
Ja, ‘visie 2007‐2010’.

Harderwijk

Ja,
‘communicatiebeleid
2007‐2010’.

Heerenveen

Ja, communicatienota is
enkele jaren geleden
opgesteld.

Hellevoetsluis

Ja, Uitvoeringsplan
Communicatie 2010‐
2011.
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Levend document?
Stuk hielp om informatie
boven tafel te krijgen. Het
geeft ons ook richting in ons
werk.
Nota is opgesteld d.m.v.
interviews met betrokkenen.
MT en college hebben
ingestemd. Nota is
uitgangspunt voor
communicatiebeleid‐ en
uitvoering.
Starten binnenkort met een
nieuw beleidsplan met
speerpunten n.a.v. nieuwe
collegeprogramma.
Beleidsplan wordt vertaald
in (jaarlijks) uitvoeringsplan.
Ja.

Communicatie in het hart van
het beleid?
Is nog een zoektocht.

Veel meer dan twee jaar
geleden. Volgende slag is
uitwerken identiteit, imago en
marketingcommunicatiebeleid.
Beleid voor interactieve
beleidsvorming en
implementatietraject.
Bij grote projecten is er zeker
aandacht voor communicatie.
Beleidsplan wordt opgesteld
a.d.h.v. missie en visie
organisatie en
collegeprogramma.
Ja, steeds meer.
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Heusden

Momenteel wordt
gewerkt aan nieuw
beleidsplan.

Nijkerk

Ja, ‘Nota Communicatie
1999’. Momenteel
wordt gewerkt aan een
nieuwe nota
communicatie.
TABEL 23 COMMUNICATIEBELEID.

Zie hiervoor.

Nee.

Het begin is er. We adviseren
al bij projecten. Raamwerk en
deelplannen moeten helpen
communicatie nog meer in het
hart van het beleid te brengen.
Wordt nagestreefd door
communicatieparagraaf in
‘projectmatig werken’. Praktijk
is (vaak) anders.

4.5 Plaats van de communicatieafdeling in de organisatie
4.5.1 Staf‐ of lijnfunctie?
Uit het onderstaande blijkt hoe de betrokkenen denken over een positie van de communicatieafdeling. Hoort
de communicatieafdeling als staf‐ of lijnfunctie georganiseerd te zijn?
College van B en W
Het college vindt de plaats van Communicatie in het organigram niet interessant: “Het maakt me echt
helemaal niets uit. Er wordt gesuggereerd dat als je maar hoog genoeg in de organisatie zit, dat je adviezen
dan waardevoller zijn. Als je steun nodig hebt van je plaats in de organisatie voor de kwaliteit en acceptatie
van je werk, dan is de kwaliteit van je werk niet goed genoeg. Het mag geen rol spelen waar Communicatie zit
in het gebouw en in de organisatiestructuur. Als de communicatieafdeling goed is, komen de mensen vanzelf
naar je toe. Dat heeft niets te maken met je plaats in de organisatie.”
Directie
De rol als serieuze gesprekspartner van de directie heeft volgens beide directieleden niet te maken met de
hiërarchische positie van Communicatie. De deskundigheid, kwaliteit van de adviezen, de onderlinge relatie en
het maken van goede afspraken is volgens hen veel belangrijker dan de positionering als staffunctie: “Het is
niet interessant of Communicatie een staf‐ of lijnfunctie is. Structuren en werkafspraken heb je nodig, maar de
mens is de bepalende factor.” Het is volgens hen niet zo dat als Communicatie maar hoog genoeg in de
organisatie zit, dat het dan ‘gaat werken’. Ook onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directeur kan
het zijn dat er geen aandacht aan Communicatie geschonken wordt. Het is een proces tussen mensen dat
volgens een van de directieleden niets met structuren te maken heeft, maar met erkenning van elkaars rollen,
posities en deskundigheid. Dit moet verworven worden. Wel moet er een rechtstreekse lijn zijn tussen de
directie en Communicatie. Het is namelijk zo dat Communicatie informatie uit eerste hand hoort op te vangen
om signalen en risico’s op te kunnen pakken. Het ontbreken van Communicatie bij de collegeterugkoppelingen
wordt als een gemis ervaren: “Communicatie mist daardoor informatie en wij missen de input van
Communicatie. Op deze manier mist Communicatie kansen en mede daardoor zijn ze voor mij niet zichtbaar.”
Afdelingsmanagers
De structuur en ‘ophanging’ van Communicatie vinden ook de meeste afdelingsmanagers niet relevant. Zij zijn
eveneens van mening dat het maken van goede afspraken, onderlinge relaties en de individuele kwaliteit van
de communicatieadviseurs veel belangrijker is. Communicatie kan volgens hen overal functioneren als het
goed georganiseerd wordt. Een van de managers kijkt echter anders tegen deze zaken aan. Hij vindt dat
Communicatie ‘geborgd’ moet zijn bij het bestuur en de directie: “Het moet duidelijk zijn wat de rol van
Communicatie is, wie wij als gemeente willen zijn en wat we willen uitstralen naar onze klanten. Communicatie
voelt zich alleen veilig om te spreken als zij weet dat ze gedekt wordt door de top van de organisatie. Zij
moeten de zekerheid hebben dat ze niet worden afgeserveerd omdat ‘het project heilig is.’” Communicatie
heeft volgens hem vele opdrachtgevers en wordt daardoor gezien als ‘afvoerputje’ die een aantal zaken moet
uitvoeren: “Communicatie heeft niet de positie om te zeggen: ‘dit doen we wel en dat niet’. Dat wordt niet
geaccepteerd.”
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Communicatieafdeling
De communicatieafdeling is unaniem van mening dat de adviserende rol op corporate niveau het beste vervuld
kan worden vanuit een positie als staffunctie. De plaats in de organisatie wordt daarmee duidelijker en de
verantwoordelijkheid voor Communicatie komt daarmee bij de directie te liggen. Als staffunctie kan de
afdeling Communicatie de hele organisatie met alles wat daarin speelt beter overzien en adviseren. Hierbij is
het wel belangrijk dat de taken en verantwoordelijkheden goed worden afgebakend. Bovendien is het volgens
de communicatiemensen belangrijk dat zij een eigen teamleider krijgen. Twee communicatieadviseurs
noemen een andere mogelijkheid: naast een corporate communicatieteam als stafafdeling kan overig advies
en uitvoering in de lijn georganiseerd worden.

4.5.2 Centraal of decentraal?
Is het verstandig om Communicatie als één centraal team bij elkaar te houden, of is het beter om de
communicatieadviseurs en ‐medewerkers te verspreiden over de verschillende afdelingen (decentraal). Deze
vraag heb ik aan de afdelingsmanagers en de communicatieafdeling voorgelegd.
Afdelingsmanagers
De meningen over dit onderwerp zijn zeer uiteenlopend. Een van de managers is ervan overtuigd dat de
kwaliteit van de communicatiefunctie achteruit gaat als ‘iedere afdeling’ zijn eigen communicatieadviseur zou
krijgen. Het centraal organiseren levert een hogere kwaliteit op, omdat de professie bij elkaar zit, van elkaar
kan leren en kan klankborden. Bij een decentrale organisatie raakt de communicatiemedewerker geïsoleerd en
zijn de afdelingen teveel afhankelijk van de individuele kwaliteit van de toegewezen communicatieadviseur.
Een van de andere managers ziet een centraal georganiseerde communicatieafdeling met één leidinggevende,
geborgd bij de top van de organisatie als ideaal. Maar hij vraagt zich af of dat in Nijkerk werkend is te krijgen.
Daarom gaat zijn voorkeur uit naar een decentrale organisatie, want hij heeft behoefte aan een strategische
communicatieadviseur die min of meer permanent voor of binnen zijn afdeling werkt.
Communicatieafdeling
Binnen de communicatieafdeling wordt er verschillend gedacht over een centrale of decentrale organisatie.
Het voordeel van een centrale communicatieafdeling is dat iedereen bij elkaar zit en weet wat er speelt. Je
kunt elkaar vervangen en kennis uitwisselen. Corporate communicatie hoort volgens de adviseurs en
medewerkers centraal georganiseerd te zijn, omdat het gaat over de overkoepelende strategie van de
organisatie. Een decentrale organisatie heeft als voordeel dat Communicatie dicht bij de vakafdelingen zit.
Daardoor sluit communicatieadvies op beleids‐ en productniveau beter aan, omdat Communicatie betrokken is
bij de inhoud. Communicatie wordt daarmee onderdeel van de afdeling die ze adviseert. Bij een decentrale
organisatie heeft elke afdeling een eigen communicatieadviseur nodig en dat lijkt financieel niet haalbaar. Een
ander nadeel van ‘decentraal’ is dat er minder overleg en afstemming plaatsvindt tussen de communicatie‐
adviseurs. Zij werken namelijk allemaal voor andere afdelingen. Bovendien heeft een decentrale organisatie
juist ‘centrale kaders’ nodig waarbinnen gewerkt wordt. Een combinatie van een centrale en decentrale
organisatie zou goed kunnen werken volgens een van de communicatieadviseurs, bijvoorbeeld bij grote
projecten.

4.5.3 Organisatie van het werk
Hoe wordt er binnen de organisatie gedacht over de organisatie van het werk van de communicatieafdeling?
Uit de onderstaande informatie blijkt onder andere hoe men aankijkt tegen de aanwezigheid en houding van
de communicatieafdeling.
Directie
De directie vindt dat Communicatie aanwezig hoort te zijn bij de wekelijkse terugkoppeling van de college‐
vergaderingen. Door hier aanwezig te zijn blijft Communicatie op de hoogte van de ontwikkelingen en blijft de
gemeentesecretaris op de hoogte van wat er leeft bij Communicatie. Daarnaast wordt het voor Communicatie
meteen duidelijk hoe de afdelingsmanagers over de besproken onderwerpen denken. Daardoor zijn zij beter in
staat om in behoeften te voorzien. Communicatie mist zelf kansen door hier niet aanwezig te zijn. Daarnaast
geeft een van de directieleden aan dat ‘het te laat of helemaal niet betrekken van Communicatie’ te maken
heeft met de organisatie van het werk van de communicatieafdeling. “Communicatie beschikt niet over de
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jaarplannen van andere afdelingen. Daardoor werkt Communicatie gechargeerd gezegd met de waan van de
dag en creëert zij haar eigen chaos. Alle onderwerpen zijn organisatiebreed bekend. Vanuit haar
ondersteunende rol kan Communicatie er zelf op uit gaan en zichzelf ‘verkopen’ aan het begin van processen.”
Afdelingsmanagers
De afdelingsmanagers zeggen dat door de communicatieparagraaf in het handboek projectmatig werken,
ernaar gestreefd wordt dat communicatie geborgd is in elk project. Door deze communicatieparagraaf wordt
elke projectleider geconfronteerd met de vraag ‘hoe gaan wij communiceren?’
Managementstructuur gemeente Nijkerk
Bij de gemeente Nijkerk zijn de afdelingsmanagers integraal verantwoordelijk voor de producten,
diensten, inzet van mensen, inzet van middelen en de prestaties van de afdeling. De
afdelingsmanager is sparringpartner van de portefeuillehouder en geeft sturing aan het werk van
medewerkers. Waar nodig kan de afdelingsmanager zich laten ondersteunen door senioren. Als het
niet anders kan worden teamleiders ingezet met sturende bevoegdheden. Voor inzet van
teamleiders en senioren moeten overtuigende argumenten zijn, zoals de wijze van aansturing vanuit
de aard van het proces of een te grote ‘span of control’. Teamleiders en senioren hebben geen
hiërarchisch leidinggevende bevoegdheden. Hun taken en bevoegdheden richten zich op
operationele of functionele coördinatie van het (dagelijks) werk. Schematisch weergegeven ziet de
managementstructuur van de gemeente Nijkerk er als volgt uit:

FIGUUR 5 MANAGEMENTSTRUCTUUR GEMEENTE NIJKERK (BRON: BESTURINGS‐ EN MANAGEMENTFILOSOFIE, 2005).

Communicatie binnen Bedrijfsvoering & Advisering
De afdeling Bedrijfsvoering & Advisering is onderverdeeld in drie clusters: Juridische Zaken &
Communicatie, Bedrijfskunde en Personeelszaken. Deze clusters hebben hun eigen senior. De
senioren vormen samen met de afdelingsmanager de ‘staf’ en hebben regelmatig overleg. De senior
van Juridische Zaken & Communicatie is een jurist. In de praktijk is er nauwelijks contact tussen hem
en Communicatie, waardoor Communicatie niet vertegenwoordigd is in de staf. Schematisch ziet
deze opbouw er als volgt uit:

FIGUUR 6 OPBOUW AFDELING BEDRIJFSVOERING & ADVISERING.
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Bij de organisatie van het werk valt mij op dat er op de ‘communicatieschijf’ geen eenduidige mappenstructuur
is aangebracht. De onderwerpen en projecten staan door elkaar heen. De adviseurs en medewerkers hebben
bovendien hun ‘eigen map’ waar zijn hun werkzaamheden in opslaan. Op deze manier is het moeilijk om snel
informatie boven water te krijgen over een bepaald onderwerp op het moment dat de betreffende
medewerker afwezig is. Voor de inrichting van de ‘mediaserver’ geldt hetzelfde. Er is geen goede beeldbank
met foto’s op hoge resolutie van allerlei onderwerpen. Daardoor is het elke keer een uitdaging om juiste foto’s
te vinden.

4.6 Toekomst van de communicatieafdeling
4.6.1 Veranderend medialandschap
Het medialandschap is het laatste decennium sterk veranderd en dit zal alleen nog maar doorzetten. Ik vroeg
de betrokken of deze ontwikkelingen gevolgen heeft voor de wijze waarop de gemeente Nijkerk communiceert.
College van B en W
De visies op het gebruik van media en de ontwikkelingen op dit gebied verschillen binnen het college. De
meerderheid van het college vindt de nieuwe communicatievormen ‘hype‐achtig’ en zij zijn niet van plan om
Twitter te gebruiken. Van Communicatie wordt wel verwacht dat zij adviseert over het inzetten van social
media en andere vormen van nieuwe media. Daarnaast is er gesproken over de website. Deze moet volgens
het college goed voor elkaar zijn en er moet actuele informatie op staan. Voor de toekomst zien zij
mogelijkheden om de website meer in te zetten bij projecten of het ontwikkelen van plannen. Een van de
collegeleden zegt: “Er moet continu nagedacht worden over welke communicatiemiddelen en media ingezet
kunnen worden om de boodschap over het voetlicht te brengen. Geschreven teksten hebben hun langste tijd
gehad. Kinderen groeien op met internet en doen daar alles mee. De rol van traditionele media, zoals kranten,
verschuift naar het geven van achtergrondinformatie in plaats van het laatste nieuws.”
Communicatieafdeling
Er is tot nu toe beperkt aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media. Toch zegt een van
de communicatiemedewerkers hierover: “De ontwikkelingen op het gebied van social media moeten gevolgd
worden. De gemeente kan haar ogen hier niet voor sluiten, omdat het mogelijkheden biedt om op nieuwe
manieren in contact te treden met de doelgroepen.” Hieruit blijkt dat het besef groeit om de ontwikkelingen te
volgen.

4.6.2 Communicatieve gevolgen voor een ‘ontwikkelgemeente’
De gemeente Nijkerk typeert zichzelf als ‘ontwikkelgemeente’. De term ontwikkelgemeente staat tegenover
‘beheersgemeente’ waar weinig bouwactiviteit plaatsvindt. De komende jaren blijft de gemeente uitbreiden.
De groepen laten weten of dat volgens hen consequenties heeft voor de invulling van de communicatiefunctie.
Directie
“Het zijn van een ontwikkelgemeente heeft consequenties voor de invulling van communicatie. Er komt niet
voor niets een nota Burgerparticipatie, omdat er steeds meer aandacht uitgaat naar het betrekken van burgers
bij beleid. De kaders moeten overigens wel duidelijk gecommuniceerd worden naar alle betrokkenen.” Het
betrekken van de burgers bij de politiek wordt genoemd als grootste uitdaging voor de komende tien jaar. Dit
geldt volgens een van de collegeleden zeker voor een ontwikkelgemeente. De vaste formatie van
Communicatie moet uitgebreid worden, omdat een ontwikkelgemeente meer van Communicatie vraagt dan
wanneer je slechts ‘beheert’ wat er al is.
Toekomst gemeente Nijkerk
In 2004 geeft de directie van de gemeente Nijkerk aan dat het haar taak is om invulling te geven aan
de slogan ‘Een goede lokale overheid is op zijn toekomst voorbereid’ (KIJKEND NAAR DE TOEKOMST,
2004). Mogelijkheden voor de toekomst zijn aangegeven in de INTEGRALE ONTWIKKELINGSVISIE (2006).
Hierin beschrijft de gemeente Nijkerk haar ambities. De gemeente Nijkerk is geen beheersgemeente
meer, maar een ontwikkelgemeente. Dat betekent een andere houding, attitude en een ander
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tempo en keuzes. Ook staat hierin vermeld dat de gemeente Nijkerk de komende jaren een flinke
groei doormaakt. De verschillende modellen laten zien dat er een groei mogelijk is naar 45.000 tot
zo’n 55.000 inwoners.
Afdelingsmanagers
De noodzaak om te communiceren neemt ook volgens de afdelingsmanagers toe naarmate de gemeente
groeit, verandert en ontwikkelt. Hiervoor is meer capaciteit van Communicatie nodig. De managers vinden het
belangrijk dat de gemeente Nijkerk goed communiceert waarom ze de ambitie heeft om te ontwikkelen en
wat dat betekent voor de inwoners.

4.6.3 Formatie en afdelingsopbouw
Ik vroeg de betrokkenen hoe zij denken over de formatie en de afdelingsopbouw van Communicatie.
College van B en W
Het college vindt de capaciteit van de communicatieafdeling kwalitatief en kwantitatief wisselend. Het college
ziet liever zo’n 4 fte verdeeld over vijf personen in plaats van veel parttimers. Een van de collegeleden vindt de
huidige formatie te laag, ook in vergelijking met andere gemeenten.
Directie
Binnen de huidige formatie is het belangrijk dat Communicatie keuzes maakt bij welke onderwerpen of
projecten ze wel en niet bij betrokken wil zijn. Keuzes zijn belangrijk, omdat er altijd beperkte formatie is. Het
collegeprogramma ‘Helder als Glas!’ biedt echter een aanknopingspunt om eventuele extra formatie te vragen,
omdat open communicatie en transparantie meer van Communicatie zal vragen dan voorheen.
Afdelingsmanagers
De afdelingsmanagers zeggen dat het waarschijnlijk lastig is voor Communicatie om aan te geven hoeveel
capaciteit ze op jaarbasis nodig heeft. Maar het is deels aan Communicatie om de eigen ambitie aan te geven
en wat er qua formatie voor nodig is om dat te realiseren. De vraag naar Communicatie neemt toe en
momenteel wordt er veel beroep op Communicatie gedaan. Als dit een structureel karakter heeft, kan
Communicatie daar beter de formatie op aanpassen dan het op te lossen met inhuur. Blijven inhuren is geen
oplossing voor een structureel probleem.
Benchmark
De formatie van Communicatie is op dit moment 2,5 fte verdeeld over vier vaste medewerkers. TABEL 24
vergelijkt de situatie in de gemeente Nijkerk met andere gemeenten. Daarbij valt op dat de
communicatiefunctie onderbemenst is en dat de communicatieadviseurs en ‐medewerkers minder uren per
week werken dan bij de andere gemeenten.
Gemeente
Omvang fte Omvang medewerkers
Barendrecht
5,7 fte
6 medewerkers
Harderwijk
4,7 fte
5 medewerkers
Heerenveen
4,4 fte
6 medewerkers
Hellevoetsluis
3,4 fte
4 medewerkers
Heusden
4,1 fte
5 medewerkers
Nijkerk
2,5 fte
4 medewerkers
TABEL 24 ORGANISATIEKENMERKEN COMMUNICATIE.
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Binnen de vaste formatie is het nuttig om te kijken hoe de communicatieafdeling is opgebouwd. TABEL 25
maakt inzichtelijk hoe vergelijkbare gemeenten dit organiseren. Bovendien blijkt uit de tabel hoe de
verschillende beroepsniveauprofielen zijn verdeeld binnen de afdeling.
Gemeente
Barendrecht

Opbouw
1 teamcoördinator
2 senioren
2 junioren
1 ondersteuner
1 senior
1 senior
1 senior
1 junior
1 webbeheerder
5 adviseurs
1 alg. medewerker

BNP*
D
C
B
A
C
C
C
B
n.v.t.
B‐C
B

Schaal
11
9
8
7
11
9‐10
9‐10
8
8
9
8

Taken
30% management, meewerkend voorman
Projectcommunicatie incl. woordvoering
Uitvoering, ad hoc, intranet, internet
Diversen: gemeentepagina en ‐gids
Harderwijk
Raad, pers, citymarketing, burgerparticipatie
Eén groot project, advies
Eén groot project, advies, publiekszaken
Gemeentepagina, uitvoering/advies
Internet/intranet, gemeentegids
Heerenveen
Advies + uitvoering (1x schaal 11)
Algemene ondersteuning, vooral
publiekscommunicatie
Hellevoetsluis 3 adviseurs
B‐C
9
College, projectcommunicatie, woordvoering,
advies
1 medewerker
A‐B
8
Uitvoering, ad hoc, internet, intranet,
gemeentegids
Heusden
1 senior adviseur
C
11
Coördinatie, beleid, college, woordvoering
1 adviseur
C
10
Projecten
1 senior medewerker
B
9
Projecten + uitvoering (bedrijfsjournalistiek)
1 medewerker
B
9
Uitvoering (+ advies)
1 medewerker
A‐B
8
Uitvoering (representatietaken)
Nijkerk
2 adviseurs
C
10‐11
Advies, projecten, uitvoering
2 medewerkers
A
8
Uitvoering, teksten
*BNP: beroepsniveauprofielen van Logeion. De communicatiesector kent vier beroepsniveauprofielen:
A. assistent communicatiemedewerker, B. communicatiemedewerker/junior adviseur,
C. senior communicatiemedewerker/senior adviseur en D. communicatiemanager.
De onderzochte gemeenten werken niet met beroepsniveauprofielen. Bovenstaande toekenning is gebaseerd op
de taken en verantwoordelijkheden.
TABEL 25 OPBOUW VAN DE COMMUNICATIEAFDELINGEN.

4.6.4 De gewenste communicatieafdeling
De huidige positie van de communicatieafdeling is in kaart gebracht. Maar kan de gemeente Nijkerk op de
huidige voet doorgaan met de communicatieafdeling of zijn er zaken die anders geregeld moeten worden? De
onderstaande tekst geeft weer hoe de betrokken denken over de communicatieafdeling in de gewenste positie.
College van B en W
Communicatie is idealiter een adviserende beleidsafdeling met zodanig goede adviezen dat mensen er zelf
naar toe gaan. Het is een afdeling die naar de rest van de organisatie uitstraalt dat ze ‘in control’ is, ondanks de
hectiek. Belangrijk voor de toekomst is dat Communicatie behulpzaam kan zijn bij het tot stand brengen van
interactie met de omgeving. Een betere inbedding in het beleidsproces is nodig, zodat anderen in de
organisatie meer alert zijn op communicatie. Communicatie is een belangrijke factor in de presentatie van de
gemeente Nijkerk naar buiten toe. Communicatie moet ondersteunend betrokken zijn en adviseert over
beeldvorming en imago. Door goede interne communicatie brengt zij verschillende afdelingen bij elkaar.
Afdelingsmanagers
Voor de toekomst zien de managers de Communicatieafdeling als een adviserende en ondersteunende
afdeling die ook uitvoerende taken op zich neemt. Een van de managers ziet graag dat Communicatie voldoet
aan de volgende kenmerken: “Spontaan, dynamisch, veelzijdig, zichtbaar, flexibel en ondersteunend.”
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Communicatieafdeling
De communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk is behoorlijk gelijkgestemd als het gaat over de gewenste
positie. Hier en daar zijn wat nuanceverschillen te ontdekken, maar de onderstaande tabel geeft weer hoe de
communicatieadviseurs en ‐medewerkers de eigen afdeling graag zien.
Formatie en organisatie in de gewenste situatie
•
•
•
•

1 hoofd communicatie / senior / teamleider
3 tot 4 communicatieadviseurs
2 tot 3 communicatiemedewerkers
Eventueel secretariële ondersteuning

Belangrijke aandachtspunten:
•
Rechtstreekse lijnen naar de directie, het managementteam en het college.
•
Sterke senior die de belangen behartigt van het team en zelf ook meewerkt.
•
Een afdeling die serieus genomen wordt en die wordt ingezet op alle fronten
van haar expertise, waarbij de taken beter afgebakend zijn.
•
Bij een decentrale organisatie verdelen van capaciteit over de afdelingen.
TABEL 26 DE GEWENSTE SITUATIE VOLGENS DE COMMUNICATIEAFDELING VAN DE GEMEENTE NIJKERK.

Ik vroeg hen ook wat ze denken dat nodig is om tot een nieuwe positie te komen. De communicatieafdeling
heeft hierover de volgende ideeën:
Noodzakelijk voor nieuwe positie
Organisatie (het management)
•
De organisatie heeft een heldere organisatievisie, waarbij speerpunten zijn aangegeven.
•
De organisatie geeft Communicatie vertrouwen (draagvlak van het college en management).
•
De organisatie draagt de communicatievisie (koers, taken en verantwoordelijkheden).
•
De organisatie maakt duidelijke keuzes over de visie en richting die de organisatie uit wil (met
Communicatie).
Structuurwijziging
•
Uitbreiding van de vaste formatie.
•
Het benoemen van een hoofd Communicatie (eigen senior/teamleider voor Communicatie).
•
De organisatiestructuur moet aangepast worden.
Communicatie
•
Communicatie moet een duidelijk communicatiebeleid ontwikkelen.
•
Communicatie moet werken aan haar eigen imago, door in te zetten op de kwaliteit van producten en
advisering.
•
Communicatie moet investeren in contacten; netwerken en aanwezigheid bij belangrijke momenten.
•
Communicatie moet zich meer bewijzen richting de afdelingen en een proactieve houding tonen. Het feit
dat collega’s de meerwaarde van Communicatie niet altijd zien, ligt ook aan Communicatie zelf.
•
Communicatie krijgt een meer vaste rol bij (de start van) projecten door het integraal werken en
projectmatig werken.
•
Communicatie moet de ruimte krijgen om nieuwe ontwikkelingen te volgen en nieuwe middelen in te
zetten.
TABEL 27 NOODZAKELIJKHEDEN VOOR NIEUWE POSITIE VOLGENS DE COMMUNICATIEAFDELING VAN DE GEMEENTE NIJKERK.
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5. Conclusies
IN DIT HOOFDSTUK VERBIND IK HET THEORETISCH KADER (HOOFDSTUK 3) MET DE SITUATIE IN DE GEMEENTE NIJKERK
(HOOFDSTUK 4). DE CONCLUSIES DIE IK HIERUIT TREK GEVEN INZICHT IN HOE DEZE ZICH TOT ELKAAR VERHOUDEN EN
VORMEN DE BASIS VOOR MIJN AANBEVELINGEN (HOOFDSTUK 6). IK BESCHRIJF TIEN HOOFDCONCLUSIES DIE DE KERN VAN
HET ONDERZOEK WEERGEGEVEN. MAAR EERST LEG IK UIT OP WELKE WIJZE DE CENTRALE VRAAGSTELLING EN DE
DEELVRAGEN ZIJN BEANTWOORD.

5.1 Beantwoording centrale vraagstelling
De centrale vraagstelling luidt: “Hoe zien de betrokken partijen de positionering van de communicatieafdeling
van de gemeente Nijkerk en welke verbeterpunten zijn er te formuleren om te komen tot de gewenste
positionering?” Om de centrale vraagstelling te kunnen beantwoorden, heb ik vijf deelvragen opgesteld. In
paragraaf 5.3 geef ik antwoord op het eerste deel van de centrale vraagstelling. Het tweede deel van de
centrale vraagstelling wordt beantwoord in HOOFDSTUK 6, AANBEVELINGEN.

5.2 Beantwoording deelvragen
De onderstaande tabel geeft beknopt het antwoord weer op de vijf deelvragen. De antwoorden komen in dit
rapport ruimschoots aan bod. Daarom verwijs ik naar de hoofdstukken waarin het uitgebreide antwoord is
terug te vinden.
Antwoorden op de deelvragen
Deelvraag 1
Wat is de huidige visie op overheidscommunicatie door deskundigen en hoe
verhoudt zich die tot de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk?
Communicatie verbreedt van uitvoeringsfunctie naar een strategische
managementfunctie. Overheidscommunicatie gaat om verbinding leggen
tussen de omgeving en de organisatie. De gemeente Nijkerk communiceert
nog veel van ‘binnen naar buiten’ waarbij Communicatie uitvoert wat het
college en management heeft besloten.
Deelvraag 2
Op welke wijze is de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk in de
huidige situatie georganiseerd?
Communicatie is een team zonder eigen senior en is niet vertegenwoordigd
in de stafoverleggen van de eigen afdeling. Structurele verbinding met het
college, de directie en de afdelingsmanagers ontbreekt. Communicatie
wordt vooral ingezet in de uitvoering.
Deelvraag 3
Hoe staan de betrokken partijen tegenover de huidige positie en invulling
van de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk?
Geen van de betrokkenen vinden de huidige situatie voldoen. De
adviesfunctie van Communicatie komt onvoldoende tot uiting. De taken en
verwachtingen zijn voor zowel de organisatie als voor Communicatie
onduidelijk.
Deelvraag 4
Hoe ziet de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk er uit in de
gewenste positie?
Het college, de directie en de afdelingsmanagers hebben behoefte aan
meer adviserende communicatieafdeling die zich meer profileert en
waarbij taken en verwachtingen helder zijn. Communicatie ziet dit zelf ook
zo, waarbij de adviesfunctie minder ‘vrijblijvend’ is en zij vertrouwen krijgt
van de organisatie.
Deelvraag 5
Welke verbeterpunten zijn er om te komen tot de gewenste positie?
De organisatiestructuur en de wijze waarop Communicatie gepositioneerd
is vraagt om verandering. Communicatie heeft daarnaast de taak om
prioriteiten te stellen, de werkwijze en houding te professionaliseren en om
zich sterker te profileren binnen de organisatie.
TABEL 28 BEANTWOORDING VAN DE DEELVRAGEN.
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5.3 Tien conclusies
De ontwikkelingen binnen het vakgebied overheidscommunicatie lopen voor op de wijze waarop de
communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk ingezet wordt en te werk gaat. De gemeente Nijkerk wil een
organisatie zijn die zich continu verbetert. Ik concludeer dat er op communicatiegebied een
professionaliseringslag gemaakt kan worden. Dit komt terug in de hoofdconclusie van mijn onderzoek, die
twee hoofdlijnen bevat:
• in de eerste plaats vraagt de organisatiestructuur en de wijze waarop de communicatieafdeling
gepositioneerd is om verbetering;
• daarnaast ligt er een opgave bij de communicatieafdeling om haar werkwijze en houding te
verbeteren en te professionaliseren.
Conclusie 1 ‐ De strategische communicatiefunctie
Het communicatievak heeft zich uitgebreid van uitvoeringsfunctie naar strategische adviesfunctie.1 In de
gemeente Nijkerk wordt de communicatieafdeling nog veelal ingezet als uitvoeringsinstrument van genomen
beslissingen in beleidsprocessen en projecten.2 De nadruk ligt op het adequaat verspreiden van informatie en
het profileren van plannen en besluiten.3 Het verspreiden van informatie is belangrijk, omdat dit wettelijk
verplicht is, 4 maar het communicatievakgebied heeft zich verder ontwikkeld onder invloed van de
veranderende maatschappij. 5 Dit heeft tot gevolg dat de communicatiestrategieën 6 en de taken en
verantwoordelijkheden zich verbreden. 7 Het college van B en W, de directie en de afdelingsmanagers
gebruiken de communicatieafdeling nu vooral in de uitvoering8, maar vinden eigenlijk dat de communicatie‐
afdeling zich meer zou moeten toeleggen op advisering.9 De aandacht hiervoor neemt toe en Communicatie
neemt inmiddels haar adviesfunctie op zich bij onder andere burgerparticipatie en interactieve besluitvorming.
Conclusie 2 ‐ Communicatie als managementpijler
Communicatie als managementpijler die mede de organisatiestrategie bepaalt; dat is de toekomst van de
communicatiefunctie. Om dat te bereiken moet Communicatie vanuit haar expertise op strategisch
organisatieniveau meedenken en participeren. Communicatie hoort te gaan over de sturing en advisering over
het contact tussen de organisatie en haar in‐ en externe omgeving.10 Communicatie heeft als taak om de
‘buitenwereld naar binnen te halen’ en met het management en het college van B en W te bespreken wat er
zich in de buitenwereld afspeelt en wat voor gevolgen dat heeft voor de (communicatie van de) organisatie.11
Onder de buitenwereld worden naast inwoners ook bedrijven, media en andere belangengroeperingen
verstaan die invloed uitoefenen op de organisatie. 12 De gedachten over de inzet als strategische
managementpijler van de communicatieafdeling lopen binnen de gemeente Nijkerk uiteen.13 Momenteel
wordt Communicatie niet (structureel) ingezet als strategische adviesfunctie. Gezien de plaats van de
communicatieafdeling in de organisatie en de officiële managementstructuur is dat niet verwonderlijk.14
Conclusie 3 ‐ Taken en verantwoordelijkheden
De taakinhoudelijke positionering van de communicatieafdeling behoeft verbetering. Het is het college van B
en W, de directie en de afdelingsmanagers onvoldoende duidelijk waar de communicatieafdeling voor staat
qua taken en verantwoordelijkheden.15 Het ad‐hocgehalte van het werk van de communicatieafdeling is hoog
1
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en Overredingsmodel. Er komt meer aandacht voor het Intermediair model. Zie ook HOOFDSTUK 3.2.1, TABEL 6 voor de veranderende visies op
overheidscommunicatie. De nadruk ligt in de gemeente Nijkerk ligt op ‘communicatie over beleid’ en ‘communicatie als beleid’. De
aandacht voor ‘communicatie voor beleid’ neemt toe.
4
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5
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6
Zie HOOFDSTUK 3.3, FIGUUR 2.
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en maakt duidelijk dat de kaders en prioriteiten niet helder zijn. Volgens de literatuur overheerst de ‘waan van
de dag’ door het gebrek aan visie. 16 Communicatie erkent dit en werkt momenteel aan een nieuw
Communicatiebeleidsplan.17 De waan van de dag is volgens de communicatieafdeling ook te wijten aan het feit
dat er vanuit het management een duidelijke visie voor de gemeente Nijkerk ontbreekt. Daardoor kan
Communicatie haar beleid moeilijk ergens aan ‘ophangen’.18 De directie en de afdelingsmanagers vinden dat
het ad‐hockarakter van Communicatie echter veroorzaakt wordt doordat ze geen werk‐ en jaarplanningen van
de andere afdelingen tot zich neemt en om die reden zelf geen prioriteiten stelt.19 De communicatieafdeling
heeft echter wel degelijk gedachten over haar taken en verantwoordelijkheden20 en wijkt daarmee niet af van
wat er in de literatuur over beschreven staat.21 Communicatie verdeelt haar werk binnen het team op basis
van de kwaliteiten van de adviseurs en medewerkers, maar ook via een verdeling van de portefeuilles.22
Conclusie 4 ‐ Communicatie als centrale staffunctie
Om professioneel invulling te geven aan haar taken en verantwoordelijkheden op het gebied van corporate en
organisatiegebonden communicatie, moet de communicatieafdeling als staffunctie georganiseerd zijn. Dit
komt zowel uit de literatuur23 als bij de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk naar voren.24 Het
college van B en W, de directie en de afdelingsmanagers vinden de hiërarchische positie van de communicatie‐
afdeling echter ondergeschikt aan goede afspraken en relaties.25 Het belang van goede afspraken en relaties
wordt in de literatuur zeker erkend, maar ook een hiërarchische positie is wel degelijk van belang om zicht te
hebben op het hele speelveld van de organisatie.26 Dit is nodig om naast het uitvoerend en tactisch niveau ook
op strategisch niveau te kunnen werken.27 De huidige plaats van de communicatieafdeling als lijnfunctie
binnen de afdeling Bedrijfsvoering & Advisering bemoeilijkt het verkrijgen van de benodigde informatie‐
stromen. Bovendien is Communicatie niet vertegenwoordigd op strategisch en tactisch niveau. 28
Communicatie ontbreekt zelfs in de ‘stafoverleggen’ van de afdeling Bedrijfsvoering & Advisering.29 Deze
structuur is er debet aan dat de kwaliteiten van Communicatie niet volledig tot haar recht komen.
Bij corporate en organisatiegebonden communicatie heeft een centrale organisatie van Communicatie de
voorkeur. Bij beleidscommunicatie kan Communicatie zowel centraal als decentraal in de lijn worden
georganiseerd. In relatief kleine organisaties waar de communicatieafdeling ook beperkt van omvang is, gaat
de voorkeur van de deskundigen over het algemeen uit naar een centraal georganiseerde staffunctie.30 De
meningen binnen de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk over dit onderwerp zijn verdeeld.31
Conclusie 5 ‐ Omvang van de communicatieafdeling
Het feit dat de gemeente Nijkerk een ‘ontwikkelgemeente’ is32 en dat er in de bestuursperiode 2010‐2014
wordt ingezet op ‘open communicatie’ en transparantie33, legt meer druk op de communicatieafdeling. De
huidige communicatieafdeling is daar qua formatie onvoldoende voor toegerust34. De huidige bezetting op de
communicatieafdeling is volgens de literatuur erg laag.35 Ook in vergelijking met andere gemeenten is de
communicatieafdeling onderbemenst. 36 Daarnaast vinden enkele collegeleden ook dat de formatie van
Communicatie te laag is en dat de kwaliteit en kwantiteit van de afdeling erg wisselend zijn.37 Inhuur of
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uitbesteding is een mogelijkheid om dit op te lossen. Maar dit is geen structurele oplossing voor een
structurele behoefte.38
Conclusie 6 ‐ Geïntegreerde inzet van (nieuwe) communicatiemiddelen
Alle betrokken partijen zijn van mening dat de communicatie‐instrumenten en communicatiemiddelen
geïntegreerd, herkenbaar en eenduidig moeten worden ingezet.39 Op dit moment gebeurt dat onvoldoende,
omdat Communicatie niet de regie heeft over de belangrijkste instrumenten en middelen zoals de website, het
intranet en de gemeentepagina in de huis‐aan‐huiskrant.40 Onderzoek wijst echter uit dat dit een van de
kerntaken is waar communicatieafdelingen zich in de dagelijkse praktijk mee bezighouden.41 Bovendien
ontbreekt er een huisstijlhandboek waardoor afspraken niet helder zijn en de communicatie‐uitingen er niet
eenduidig uitzien.42 Ook verandert het medialandschap in een hoog tempo, maar de communicatieafdeling
heeft nog geen visie ontwikkeld op de strategische inzet van bijvoorbeeld social media. De website wordt
momenteel zendergericht ingezet, terwijl de huidige netwerksamenleving meer en meer interactie verlangt.43
Conclusie 7 ‐ Proactiviteit en accountability
Het college van B en W, de directie en de afdelingsmanagers vinden dat de communicatieafdeling een meer
proactieve houding moet tonen en meer eigen initiatief moet ontplooien. De communicatieafdeling is op
managementniveau onvoldoende zichtbaar. 44 Ook geven diverse personen van het college van B en W, de
directie en de afdelingsmanagers aan dat zij behoefte hebben aan periodiek overleg met de
communicatieafdeling.45 Accountability behoeft meer aandacht en dit onderwerp is sterk gerelateerd aan (het
ontbreken van) de zichtbaarheid van de communicatieafdeling. Het is van groot belang dat Communicatie haar
werk verantwoordt, resultaten meet en die vervolgens evalueert en terugkoppelt naar de organisatie. Het
aantoonbaar maken van de bijdrage van Communicatie wordt namelijk steeds belangrijker46, maar hier is bij
de gemeente Nijkerk te weinig aandacht voor.
Conclusie 8 ‐ Betrokkenheid in beleidsontwikkeling en projecten
Het vroegtijdig betrekken van de communicatieafdeling in beleidsontwikkeling en projecten heeft verbetering
nodig. Zowel het college van B en W, de directie als de afdelingsmanagers vinden dat Communicatie vanaf het
begin betrokken moet zijn.47 De communicatieafdeling wordt in de praktijk echter vaak niet vroeg betrokken
en wordt daardoor pas vanaf de beleidsvaststelling ‘aan het werk gezet’. 48 Dit erkennen de directieleden en de
afdelingsmanagers, maar zij geven aan dat Communicatie zelf ook onvoldoende gebruik maakt van momenten
waar informatie kan worden ‘opgehaald’.49
Conclusie 9 ‐ Interne communicatie
De interne communicatie heeft volgens het college van B en W, de directie en de afdelingsmanagers meer
aandacht nodig. De nadruk van de communicatieafdeling ligt momenteel sterk op externe communicatie. De
communicatieafdeling vindt zelf ook dat er meer oog moet zijn voor de interne communicatie. 50 Uit de
literatuur blijkt dat het voor strategische communicatie van groot belang is om voortdurend afstemming te
zoeken tussen wat er extern en intern gebeurd. Interne communicatie is een van de kerntaken van
communicatieprofessionals.51
Conclusie 10 ‐ Communicatie en de organisatiecultuur
De organisatiestructuur van de gemeente Nijkerk is te typeren als een mengvorm van een
machinebureaucratie en een professionele bureaucratie. Kenmerkend voor deze organisatietypen is dat
38
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afspraken en werkwijzen worden vastgelegd in richtlijnen en procedures (handboeken).52 De cultuur van de
gemeente Nijkerk is een mengvorm van een rollen‐ en persoonscultuur. Zowel functies als onderlinge relaties
zijn in de gemeente Nijkerk belangrijk.53 Voor de communicatieafdeling betekent dit, dat haar werkwijze niet
alleen voor haarzelf duidelijk moet zijn, maar dat het helder omschreven moet zijn in bijvoorbeeld het
handboek projectmatig werken en het nieuwe communicatiebeleidsplan. De rollen en ‐persoonscultuur heeft
als valkuil dat iemands rol belangrijker is dan de prestaties. Voor professionele en geïntegreerde communicatie
is het daarom van belang dat de juiste personen op de juiste plaats in de organisatie zitten met de
werkzaamheden die bij hen passen.54
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6. Aanbevelingen
IN DIT HOOFDSTUK PRESENTEER IK AANBEVELINGEN VOOR DE GEMEENTE NIJKERK OVER HOE DE COMMUNICATIEAFDELING
HET BESTE GEORGANISEERD EN GEPOSITIONEERD KAN WORDEN. DE AANBEVELINGEN ZIJN GEBASEERD OP DE CONCLUSIES
UIT HET VORIGE HOOFDSTUK EN ZIJN EROP GERICHT OM DE COMMUNICATIEAFDELING EN DAARMEE DE ORGANISATIE TE
VERSTERKEN. IK GEEF AANBEVELINGEN VOOR DE DIRECTIE, DE AFDELINGSMANAGERS EN DE COMMUNICATIEAFDELING.

In het vorige hoofdstuk heb ik geconcludeerd dat er een taak ligt bij zowel de directie, de afdelingsmanagers
als de communicatieafdeling om een aantal zaken te verbeteren. De opdracht aan het college van B en W is
om de woorden uit het collegeprogramma waar te maken, door Communicatie de rol toe te kennen die
daarvoor nodig is. Ik benadruk dat ik de gemeente Nijkerk een positieve uitdaging wil meegeven: investeer in
Communicatie door haar de ruimte te bieden om zich te professionaliseren en door haar verantwoordelijkheid
te geven op strategisch en concernniveau. Daardoor betrekt de gemeente Nijkerk een belangrijk aspect bij het
organisatiebeleid, waar de hele organisatie bij gebaat is en waardoor zij (communicatief) sterker wordt. Dat is
het doel. Het is aan de communicatieafdeling om haar meerwaarde te bewijzen en zichtbaar te maken.

6.1 Aanbevelingen voor de directie en de afdelingsmanagers
De aanbevelingen aan de directie en de afdelingsmanagers hebben met name betrekking op de positionering
en de organisatie van de communicatieafdeling. De meeste aanbevelingen bij paragraaf 6.1.1 hebben echter
ook een opdracht in zich voor de communicatieafdeling.

6.1.1 Positionering
Maak een staffunctie van de communicatieafdeling
• Communicatie kan als staffunctie het beste voldoen aan de verwachtingen van alle betrokkenen in dit
onderzoek. Wellicht is dit gezien de huidige situatie een brug te ver voor nu. Maar onderzoek de
mogelijkheden om Communicatie in de toekomst naar deze positie toe te laten groeien.
Stel een eigen senior aan voor de communicatieafdeling
• Laat de senior van Communicatie iemand zijn met bewezen kwaliteiten op het gebied van
communicatie, leidinggeven, visieontwikkeling en daadkracht. Geef deze persoon de bevoegdheid om
beslissingen door te voeren. Het vermogen om op politiek en managementniveau te participeren is
een voorwaarde voor de aan te stellen senior.
Laat Communicatie deelnemen aan de stafoverleggen van de afdeling Bedrijfvoering & Advisering
• Bij voorkeur moet de senior van Communicatie deelnemen aan de stafoverleggen. Tijdelijk kan dit ook
iemand anders uit het communicatieteam zijn. Zonder aanwezigheid in deze overleggen kan
Communicatie de taken die onder andere de directie voor ogen heeft, niet uitvoeren.
Zorg voor een rechtstreekse lijn tussen Communicatie en de directie, maar ook met het college van B en W
• Op deze manier is Communicatie zichtbaar en levert zij haar bijdrage op strategisch
(organisatie)niveau. De gemeentesecretaris en twee collegeleden hebben al aangegeven dat ze hier
behoefte aan hebben in de vorm van periodiek overleg.
Houd de communicatieafdeling centraal
• Vanwege de relatief kleine omvang van zowel de organisatie als de communicatieafdeling, heeft een
centrale communicatieafdeling de voorkeur. Dit heeft grote voordelen voor kennisdeling. Ontwikkel
bovendien eerst een gezamenlijke visie en wordt een sterk, zichtbaar team in de organisatie.
• Koppel binnen deze ‘centrale organisatie’ de adviseurs en medewerkers aan de afdelingen.
Bijvoorbeeld door vaste contactpersonen en structurele overlegmomenten. Mocht er toch voor een
decentrale organisatie gekozen worden, dan is de noodzaak van een senior nog groter, om de regie
over de communicatievisie, ‐strategie en ‐middelen te behouden.
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6.1.2 Formatie en diversen
Versterk de vaste formatie van de communicatieafdeling (naar ten minste 4,0 fte)
• Gezien de ambities van de gemeente Nijkerk (ontwikkelgemeente) en het belang van ‘open
communicatie’ en transparantie (collegeprogramma), dient de communicatieafdeling versterkt te
worden voor met name de adviserende taken. Dit is bovendien nodig om aan de verwachtingen van
de directie en de afdelingsmanagers te kunnen voldoen.
• Uitbreiding van de vaste formatie schept ruimte voor visieontwikkeling, onderzoek en evaluatie.
Daardoor verbreedt de communicatieafdeling haar blikveld en is men niet alleen meer bezig om ‘de
zaak draaiende te houden’. Bovendien ben ik op basis van de ontwikkelingen overtuigd dat de
toenemende behoefte aan communicatieadvies een structureel karakter heeft.
Breng de communicatie‐instrumenten zoals de website, het intranet en de gemeentepagina terug bij de
communicatieafdeling
• Om deze communicatie‐instrumenten professioneel en geïntegreerd in te zetten, is het belangrijk dat
de personen met de juiste kwaliteiten deze taken verrichten. Bij deze verandering is het nodig om
rekening te houden met de organisatiecultuur en de mensen die deze taken momenteel vervullen,
maar zet in op kwaliteit!
Betrek de communicatieafdeling vanaf het begin bij belangrijke projecten of onderwerpen
• De (adviserende) kwaliteiten van de communicatieafdeling komen hierdoor veel beter tot zijn recht.
Geef de communicatieafdeling vertrouwen
• Communicatie is gespecialiseerd in het inschatten en bepalen over welke onderwerpen er
gecommuniceerd moet worden. Stel haar daarom in de gelegenheid om zelf momenten te kiezen
waarop zij wil aanschuiven bij bijvoorbeeld de managementteamvergaderingen.

6.2 Aanbevelingen voor Communicatie
6.2.1 Werkwijze, zichtbaarheid, accountability en profilering
Idealiter zou Communicatie toegang moeten hebben tot alle belangrijke informatie om op basis daarvan
keuzes te kunnen maken. Het bijwonen van de collegevergaderingen is voor de gemeente Nijkerk op dit
moment echter een stap te ver. Maar er zijn wel andere manieren om beter op de hoogte te zijn van
informatie en ontwikkelingen rondom afdelingen en het college van B en W. Ook kan de zichtbaarheid en
werkwijze van de communicatieafdeling verbeterd worden door een proactieve instelling en aanwezigheid op
de belangrijke momenten. Over deze zaken gaan de volgende aanbevelingen.
Geef prioriteit aan structurele aanwezigheid bij de terugkoppeling van de collegevergaderingen en
managementteamvergaderingen
• Dit zijn kansen om op de hoogte te zijn van belangrijke informatie, om relaties te onderhouden met
de directie, de afdelingsmanagers en andere medewerkers.
• Koppel resultaten terug aan de anderen van de communicatieafdeling zodat iedereen op de hoogte is.
• Wellicht is niet alle informatie direct relevant voor Communicatie, maar minstens zo belangrijk is dat
je betrokkenheid toont en zichtbaar bent op managementniveau.
Wees (pro)actief en profileer het ‘communicatieteam’ in de organisatie
• Breng de sleutelfiguren in de organisatie in kaart en onderhoud de relaties met hen. Sleutelfiguren
zijn bijvoorbeeld collegeleden, afdelingsmanagers, projectleiders en ‘informele’ leiders. Hierdoor
vergroot je je zichtbaarheid in de organisatie en creëer je draagvlak. Bovendien word je niet
geconfronteerd met onverwachte beslissingen.
• Vraag op eigen initiatief afdelingsplannen en jaarplanningen op. Mede op basis daarvan kan de
communicatieafdeling (in overleg) bepalen waar ze wel en niet bij betrokken wil zijn.
• Maak resultaten zichtbaar en benadruk successen door inzichtelijk te maken hoe Communicatie heeft
bijgedragen aan beleid of projecten.
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Maak een overzicht van taken en verantwoordelijkheden en maak dat bekend in de organisatie
• Voor de communicatieafdeling is het momenteel duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. Maar
voor de rest van de organisatie is dit niet het geval. Maak duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is
op de communicatieafdeling, zodat men direct weet bij wie men met een bepaalde vraag terecht kan.
Versterk en concretiseer de communicatieparagraaf in het ‘handboek projectmatig werken’
• Het is belangrijk om de communicatieparagraaf nog beter in te bedden in het projectmatig werken.
Zorg ervoor dat projectleiders moeten overleggen over hoe ze communiceren in hun project. Versterk
daarom de relaties met de projectleiders en zorg ervoor dat zij willen overleggen met Communicatie
over de te voeren strategie en bijbehorende middelen.
• Zorg ervoor dat kritische noten vermeld staan in de rapportages en stukken die naar het college van B
en W gaan. Als Communicatie een andere mening is toegedaan dan de projectleider of afdelings‐
manager, moet dit vermeld worden.
Maak werk‐ en jaarplanningen en houd consequent de uren bij
• Het maken van werk‐ en jaarplanningen is een taak voor de aan te stellen senior. Tot die tijd kan dit
opgepakt worden door iemand anders van de communicatieafdeling. Werk‐ en jaarplanningen dragen
ertoe bij dat het ad‐hockarakter van de communicatieafdeling verminderd wordt.
• Maak inzichtelijk hoeveel tijd er besteed wordt aan de verschillende werkzaamheden (zowel voor
interne opdrachten als voor projecten). Door dit inzichtelijk te maken kan Communicatie nagaan of de
tijd aan de goede werkzaamheden besteed wordt.
Creëer structuur op de L‐schijf, de mediaserver en op de kamer
• Richt de werkomgeving in op basis van afdelingen of projecten in plaats van dat iedereen
documenten in persoonlijke mappen opslaat. Het inrichten van een goede mappenstructuur vraagt
om een nieuwe manier van werken. In het begin kost dat tijd, maar het betaalt zich later zeker terug,
omdat de dienstverlening naar de organisatie verbetert. Zoeken naar juiste bestanden wordt verleden
tijd. Bovendien is het werk van collega’s eenvoudig over te nemen wanneer iemand afwezig is.
Vorm ‘koppels’ die werkzaamheden van elkaar kunnen overnemen
• Omdat er veel parttime gewerkt wordt, is het belangrijk dat het dagelijkse werk door kan gaan en dat
collega’s elke dag van de week geholpen kunnen worden met hun vragen op communicatiegebied.
Het overdragen van werkzaamheden verdient meer aandacht.
Klaag niet over de positie die je (niet) hebt, maar verover je positie door je als afdeling te bewijzen
• Communicatie blijft dienstverlenend aan de organisatie. Pas ervoor op dat er geen positie geclaimd
wordt, want dat wekt alleen maar weerstand op.

6.2.3 Communicatiebeleidsplan
Het communicatiebeleidsplan zie ik als een zeer belangrijk (visie)document dat richting geeft aan de toekomst
van de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk. Het is een uitgelezen mogelijkheid om Communicatie
beter op de kaart te zetten in de organisatie. Wanneer het plan goedgekeurd is door de directie en de
afdelingsmanagers, geeft het de communicatieafdeling de mogelijkheid om haar grenzen te bewaken en om
‘nee’ te zeggen. Maak van het document geen ‘eeuwig’ plan maar stel een periode vast en evalueer elk jaar.
Bespreek het communicatiebeleidsplan al in de ontwikkelingsfase met de directie, de afdelingsmanagers en
het college van B en W
• Voor het creëren van draagvlak is dit van cruciaal belang. Zoals Communicatie vroegtijdig betrokken
wil zijn bij beleidsontwikkeling om het eindproduct beter te maken, zo wordt ook de nieuwe
communicatienota beter (gedragen) wanneer je de genoemde personen erbij betrekt. Bovendien kom
je niet voor verrassingen te staan, omdat de ‘haken en ogen’ in de gesprekken helder zijn geworden.
• Bedenk dat de organisatiecultuur de belangrijkste randvoorwaarde is voor het ontwikkelen van
succesvol communicatiebeleid.
• Presenteer het nieuwe communicatiebeleidsplan in een managementteamvergadering. Daardoor heb
je de mogelijkheid om het plan te verdedigen en te beargumenteren.
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Maak het communicatiebeleidsplan ‘kaderstellend’
• Voor iedereen in de organisatie moet het helder zijn wat men van Communicatie kan verwachten. Uit
het plan moet duidelijk op te maken zijn waar Communicatie wel en niet voor is. Ook moet duidelijk
naar voren komen hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld.

6.2.4 Mediaontwikkelingen
Om communicatie geïntegreerd in te zetten vanuit één heldere communicatievisie, is het noodzakelijk dat de
communicatieafdeling de regie voert over de belangrijkste communicatie‐instrumenten. De (nieuwe) huisstijl
neemt hierin een belangrijke plaats in.
De huidige inzet van de website, het intranet en de gemeentepagina behoeft meer aandacht
• Deze instrumenten worden momenteel zendergericht ingezet. Ontwikkel daarom een visie op de
vraag hoe er meer interactiviteit kan ontstaan. Daardoor raken de doelgroepen meer betrokken bij de
gemeente Nijkerk en verbetert de dienstverlening.
• Zorg ervoor dat de website op zeer korte termijn via zoekmachines als Google bereikbaar is. Maak
hier topprioriteit van en wacht hier niet mee tot de nieuwe website gereed is.
Ontwikkel een visie op social media
• De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. Een van de taken van de communicatieafdeling is
om een visie te hebben op deze ontwikkelingen. Communicatie moet de ontwikkelingen snappen, er
een mening over vormen en vervolgens adviseren om het wel of niet te integreren in het mediabeleid
en de nieuwe website.
Denk buiten de context van de eigen (organisatie)werkelijkheid
• Voor een communicatieafdeling is het van belang om de snelle ontwikkelingen binnen het vakgebied
te volgen. Verruim je blikveld en beperk je niet tot de eigen organisatie. Het is belangrijk om bij te
blijven en zodoende je toegevoegde waarde te behouden. Volg daarom cursussen en trainingen om
hoogwaardige kwaliteit te blijven leveren.

6.2.5 Interne communicatie
Besteed meer aandacht aan interne communicatie
• Om interne communicatie een structureel karakter te geven vanuit een duidelijke visie, adviseer ik om
een beleid te ontwikkelen voor interne communicatie. Het is goed om hiermee te starten nadat de
nota Communicatie en de nota Burgerparticipatie gereed zijn. Schenk hier echter al wel aandacht aan
in de nota Communicatie.

6.2.6 Vervolgonderzoek
Onderzoek of de griffie behoefte heeft aan communicatieve ondersteuning (raadscommunicatie)
• Er zijn gemeenten waarbij raadscommunicatie onderdeel uitmaakt van het werk. Dit onderwerp lag
buiten het bereik van dit onderzoek, maar ik raad aan om te onderzoeken of hier behoefte aan is.
Onderzoek hoe de overige ambtenaren tegenover de communicatieafdeling staan
• Voor succesvol communicatiebeleid is de steun van medewerkers in de organisatie belangrijk.
Vervolgonderzoek onder met name de projectleiders, senioren, teamleiders en informele leiders raad
ik van harte aan.
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7. Evaluatie
IN DIT HOOFDSTUK BESCHRIJF IK DE KWALITEIT VAN HET ONDERZOEK. IK EVALUEER DE INHOUD, DE BRUIKBAARHEID EN HET
PROCES. DAARNAAST MOTIVEER IK MIJN KEUZES EN BEARGUMENTEER DE GELOOFWAARDIGHEID EN TRANSPARANTIE VAN DE
RESULTATEN.

7.1 Geldigheid van de resultaten
Populatievaliditeit
In het onderzoek wilde ik uitspraken doen over de communicatieafdeling in relatie tot het college van B en W,
de directie en de afdelingsmanagers. Dit, omdat de visie op de communicatieafdeling van de ‘top’ van de
organisatie een cruciale factor is bij het (her)positioneren ervan. Om een goed beeld te krijgen van de visies en
verwachtingen ten opzichte van de afdeling Communicatie, heb ik alle leden van het college van B en W, de
directie en de afdelingsmanagers geïnterviewd. Daarnaast interviewde ik iedereen van de afdeling
Communicatie. Samen vormen zij de juiste afspiegeling van mijn onderzoeksdomein. Daardoor zijn de
uitkomsten in dit onderzoek representatief en generaliseerbaar: ze zijn geldig voor de gehele onderzoekgroep
(college van B en W, de directie, de afdelingsmanagers en de afdeling Communicatie).
Begripsvaliditeit
Kenmerkend bij kwalitatief onderzoek is openheid en flexibiliteit. Om toch te ‘meten wat ik wilde meten’,
bepaalde ik van tevoren over welke onderwerpen ik informatie wilde verzamelen. Deze onderwerpen
verwerkte ik in vragenlijsten die ik toepaste in halfgestructureerde interviews. Door bij elk interview dezelfde
vragenlijsten en gespreksonderwerpen aan te houden, sprak iedereen over dezelfde onderwerpen. Voor de
juiste interpretatie van de begrippen in mijn vragen, gebruikte ik regelmatig synoniemen. Zo duidde ik de
plaats van Communicatie in de organisatie bijvoorbeeld aan als ‘positionering’ en ‘hiërarchische positie’.
Daarnaast legde ik bij het begin van elk interview uit wat ik verstond onder het begrip ‘communicatie’.
Wanneer ik twijfelde of mijn vragen juist geïnterpreteerd werden, stelde ik de vraag op een andere manier of
lichtte het toe met een voorbeeld. Ook vroeg ik tijdens de interviews door om te controleren of ik goed
begreep wat de geïnterviewden werkelijk bedoelden met de termen die zij gebruikten. Deze en andere
gesprektechnieken paste ik eveneens toe wanneer ik het vermoeden had dat de geïnterviewde een sociaal
wenselijk antwoord gaf. Naar mijn idee is de begripsvaliditeit in het onderzoek voldoende gewaarborgd.

7.2 Betrouwbaarheid van de resultaten
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen, heb ik diverse onderzoeksmethoden ingezet.
Daardoor zijn ook de resultaten vrij van toevalligheden. Ik combineerde de volgende onderzoeksmethoden om
tot een antwoord op de centrale vraagstelling te komen: halfgestructureerde interviews, schriftelijke
interviews, literatuuronderzoek, benchmark en deskresearch. Op deze wijze zorgde ik ervoor dat er een
compleet beeld ontstond door de materie vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.
Voor een betrouwbare weergave van de interviewresultaten, heb ik de interviews opgenomen met
opnameapparatuur. Ik ging zorgvuldig om met de verkregen informatie en heb de gesprekken bijna letterlijk
uitgeschreven. Hierdoor vermeed ik mijn eigen (subjectieve) interpretatie van de antwoorden. Vervolgens heb
ik de uitgewerkte interviews voorgelegd aan de geïnterviewden, zodat zij mijn weergave konden controleren
op feitelijke onjuistheden. In de verwerking van de resultaten heb ik de antwoorden per categorie ingedeeld
en een label gegeven. Zodoende kon ik op systematische wijze de informatie vergelijken en de hoofdlijnen
eruit halen.
De benchmarkgegevens van de communicatieafdelingen van de gemeente Harderwijk, Heerenveen, Heusden
en Hellevoetsluis heb ik geactualiseerd aan de situatie in juni 2010. Deze recente cijfers heb ik opgevraagd bij
de leidinggevenden van de betreffende gemeenten. De gegevens van de gemeente Barendrecht zijn van medio
2008, omdat ik na herhaalde pogingen de meest actuele informatie niet boven water heb kunnen krijgen.
Ten slotte heb ik mijn interpretatie van interne documenten, zoals het Dienstverleningsconcept, regelmatig
afgestemd met diverse personen binnen de gemeente Nijkerk.
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7.3 Bruikbaarheid van de resultaten
Dit onderzoeksrapport geeft inzicht in de huidige positie van de communicatieafdeling en de blik waarmee het
college van B en W, de directie en de afdelingsmanagers kijken naar de communicatieafdeling. Voorafgaand
aan dit onderzoek had de communicatieafdeling vermoedens over hoe deze partijen tegen haar aankeek. Met
dit onderzoek heb ik deze vermoedens getoetst door expliciet te vragen naar de visies en verwachtingen van
de genoemde partijen. De vermoedens zijn daardoor bevestigd of ontkracht. De resultaten zijn daarmee
uitermate bruikbaar voor de communicatieafdeling, omdat zij belangrijke inzichten bieden. De verworven
inzichten worden gebruikt bij de ontwikkeling van het nieuwe communicatiebeleidsplan. Bovendien geef ik
concrete aanbevelingen aan de directie, de afdelingsmanagers en de communicatieafdeling. De interview‐
verslagen zijn toegevoegd als bijlagen en de gesprekken zijn op een consequente manier uitgewerkt. Wanneer
de communicatieadviseurs of ‐medewerkers meer willen lezen over een bepaald onderwerp, kunnen ze dit
eenvoudig terugvinden.

7.4 Het onderzoeksproces
In de oriëntatiefase van dit onderzoek kwam ik erachter dat de positionering van de communicatieafdeling
met veel zaken samenhangt. De belangrijkste onderwerpen hiervan heb ik bij het onderzoek betrokken. Ik vind
dat dit rapport een goede weergave is van deze thema’s en hoe deze zich verhouden tot de gemeente Nijkerk.
Door het onderzoek breed op te zetten, legde ik voor mezelf een grote uitdaging neer, onder andere om het
binnen de beschikbare periode af te ronden. Door veel onderwerpen te betrekken en op hoofdlijnen te
bespreken, kon ik niet overal de diepte in gaan. Dit is een leerpunt voor een eventuele volgende keer. Ik vond
het aanvankelijk lastig om de hoeveelheid aan informatie terug te brengen tot de kern waar het om draait. Het
heeft mij enorm geholpen om deze situaties tijdig met verschillende personen te bespreken. Hierdoor maakte
ik hen deelgenoot van het onderzoeksproces en het gaf hen de mogelijkheid mij te adviseren. Deze werkwijze
heeft mij geleerd dat advies vragen geen zwakte is, maar dat het eindproduct er sterker door wordt. Het
onderzoeksproces heb ik bovendien zo goed mogelijk bewaakt. Dit deed ik bijvoorbeeld door regelmatig mijn
voorlopige resultaten en vorderingen te bespreken met Cindy van Harmelen en Hanneke Meissner.
Tijdens het verloop van het onderzoek werd ik geconfronteerd met het feit dat enkele personen binnen het
college van B en W niet wilden dat dit onderzoek openbaar zou worden. Ik heb de argumenten voor deze
mening geprobeerd te achterhalen en daar mijn argumenten tegenover gezet. Dat sommige personen niet
wilden dat het onderzoek openbaar zou worden, is vooral gelegen in het feit dat de uitwerking van de
persoonlijke interviews in het onderzoeksrapport terug te vinden zijn. Ik ben echter van mening dat het een
goede zaak is wanneer organisaties onderzoek doen (naar bijvoorbeeld communicatie) om de organisatie
daarmee te versterken. Bovendien geef ik in mijn onderzoek geen waardeoordelen over individuele personen.
Na overleg ben ik de betreffende personen tegemoet gekomen door toe te zeggen dat ik de interne
interviewverslagen niet op internet publiceer. Ik zie dit als de beste oplossing, hoewel ik het jammer vind dat
de interne interviewverslagen niet gepubliceerd worden. Het geeft de lezer namelijk inzicht in de context,
gedachten en achtergrond van de geïnterviewden.
Ten slotte ben ik enthousiast over dit onderzoek, omdat ik een grote hoeveelheid aan informatie terug heb
gebracht tot heldere conclusies en aanbevelingen waarmee de gemeente Nijkerk uit de voeten kan. De
gemeente Nijkerk heeft mij de kans geboden om de organisatie van binnenuit te onderzoeken. Ik heb veel
ervaring opgedaan door alle gesprekken die ik heb gevoerd. Hoewel het uitwerken van de interviews
tijdrovend was, leverde het een bron van informatie op waardoor ik de situatie goed leerde begrijpen.
Gaandeweg het onderzoek ontdekte ik dat de onduidelijkheid en onvrede over de huidige situatie niet alleen
te wijten was aan de organisatie, maar ook aan de communicatieafdeling zelf. In de gesprekken ben ik
namelijk geconfronteerd met hoe de betrokken partijen tegen de communicatieafdeling aankijken. Daardoor
werkte ik eveneens aan een belangrijke persoonlijke doelstelling: een eigen visie ontwikkelen op
communicatie. Kortom, dit afstudeeronderzoek heeft mij veel bagage opgeleverd. De opgedane kennis en
ervaring kan ik gebruiken bij elke organisatie waar ik na afloop van mijn studie terechtkom.
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Bijlage 2. ‘Uitnodigingen’ deelname onderzoek
Uitnodiging aan het college van burgemeester en wethouders
Beste [Naam],
Na mijn stageperiode bij de gemeente Nijkerk, ben ik deze week gestart met mijn afstudeeronderzoek. Ik
leg in hoofdlijnen uit wat ik ga doen, zodat u weet waar ik me mee bezig houd. Bovendien vraag ik u om
deel te nemen aan mijn onderzoek. Het onderzoek heeft als voorlopige werktitel: “De communicatie‐
afdeling bij de gemeentelijke overheid. Stappen naar de ideale positie". De ideale positie is een visie die ik
baseer op literatuur en het onderzoek dat ik in onze organisatie uitvoer. Daarnaast betrek ik ook externe
bronnen in mijn onderzoek, zoals enkele andere gemeenten en autoriteiten op het gebied van
overheidscommunicatie. Het onderzoek is gericht op de situatie in de gemeente Nijkerk.
De discussie over de plaats van de communicatieafdeling in de organisatie is actueel en komt steeds
opnieuw ter sprake. In de gesprekken gaat het over verschillende visies op communicatie, de strategische
positionering van de communicatieafdeling, maar ook over praktische zaken zoals de afbakening van het
takenpakket. De communicatieafdeling wordt soms aan het begin van processen of projecten betrokken,
maar ook vaak in een laat stadium of zelfs helemaal niet. De communicatieafdeling ervaart deze patronen
als onwenselijk en ineffectief.
Centrale vraagstelling
• Hoe zien de betrokken partijen de positionering van de communicatieafdeling van de gemeente
Nijkerk en welke verbeterpunten zijn er te formuleren om te komen tot de gewenste
positionering?
Deelvragen
• Wat is de huidige visie op (gemeentelijke) overheidscommunicatie door deskundigen en hoe
verhoudt zich die tot de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk?
• Op welke wijze is de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk in de huidige situatie
georganiseerd?
• Hoe staan de betrokken partijen tegenover de huidige positionering en invulling van de
communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk?
• Hoe ziet de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk er uit in de gewenste positionering?
• Welke verbeterpunten zijn er om te komen tot de gewenste positionering van de communicatie‐
afdeling van de gemeente Nijkerk?
Het afstudeerproject moet leiden tot een scherpe analyse van de huidige situatie én aanbevelingen over
hoe de ideale communicatieafdeling het beste georganiseerd kan worden. Positieve en verbeterpunten,
verschillende verwachtingen en visies komen aan het licht. Dit kan voor alle betrokkenen in onze
organisatie, waaronder u, verhelderend zijn. Mijn adviezen zijn erop gericht een bijdrage te leveren aan
de kwaliteit en effectiviteit van de communicatieafdeling. Dit komt vervolgens de hele organisatie ten
goede.
Om de huidige situatie en uw visie voor de toekomst goed in kaart te brengen, wil ik onder andere een
interview houden met elk collegelid. Hiervoor vraag ik u vriendelijk om uw medewerking, zodat ik een
volledig representatief onderzoek kan doen, waarmee ik de gemeente Nijkerk echt een dienst kan
bewijzen. Ik plan een afspraak voor het interview in uw agenda. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,

Fokko Everts
PS Voor vragen ben ik bereikbaar via f.everts@nijkerk.eu of via 06‐41293046.
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Uitnodiging aan het managementteam
Beste [naam],
Na mijn stageperiode bij de gemeente Nijkerk, ben ik deze week gestart met mijn afstudeeronderzoek. Ik
leg in hoofdlijnen uit wat ik ga doen, zodat jullie weten waar ik me mee bezig houd. Bovendien vraag ik
jullie om deel te nemen aan mijn onderzoek. Het onderzoek heeft als voorlopige werktitel: “De
communicatieafdeling bij de gemeentelijke overheid. Stappen naar de ideale positie". De ideale positie is
een visie die ik baseer op literatuur en het onderzoek dat ik in onze organisatie uitvoer. Daarnaast betrek
ik ook externe bronnen in mijn onderzoek, zoals enkele andere gemeenten en autoriteiten op het gebied
van overheidscommunicatie. Het onderzoek is gericht op de situatie in de gemeente Nijkerk.
De discussie over de plaats van de communicatieafdeling in de organisatie is actueel en komt steeds
opnieuw ter sprake. In de gesprekken gaat het over verschillende visies op communicatie, de strategische
positionering van de communicatieafdeling, maar ook over praktische zaken zoals de afbakening van het
takenpakket. De communicatieafdeling wordt soms aan het begin van processen of projecten betrokken,
maar ook vaak in een laat stadium of zelfs helemaal niet. De communicatieafdeling ervaart deze patronen
als onwenselijk en ineffectief.
Centrale vraagstelling
• Hoe zien de betrokken partijen de positionering van de communicatieafdeling van de gemeente
Nijkerk en welke verbeterpunten zijn er te formuleren om te komen tot de gewenste
positionering?
Deelvragen
• Wat is de huidige visie op (gemeentelijke) overheidscommunicatie door deskundigen en hoe
verhoudt zich die tot de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk?
• Op welke wijze is de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk in de huidige situatie
georganiseerd?
• Hoe staan de betrokken partijen tegenover de huidige positionering en invulling van de
communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk?
• Hoe ziet de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk er uit in de gewenste positionering?
• Welke verbeterpunten zijn er om te komen tot de gewenste positionering van de communicatie‐
afdeling van de gemeente Nijkerk?
Het afstudeerproject moet leiden tot een scherpe analyse van de huidige situatie én aanbevelingen over
hoe de ideale communicatieafdeling het beste georganiseerd kan worden. Positieve en verbeterpunten,
verschillende verwachtingen en visies komen aan het licht. Dit kan voor alle betrokkenen in de
organisatie, waaronder jullie, verhelderend zijn. Mijn adviezen zijn erop gericht een bijdrage te leveren
aan de kwaliteit en effectiviteit van de communicatieafdeling. Dit komt vervolgens de hele organisatie ten
goede.
Om de huidige situatie en jullie visie voor de toekomst goed in kaart te brengen, wil ik onder andere een
interview met elk MT‐lid houden. Hiervoor vraag ik vriendelijk jullie medewerking, zodat ik een volledig
representatief onderzoek kan doen, waarmee ik de gemeente Nijkerk echt een dienst kan bewijzen. Ik
plan een afspraak voor het interview in jullie agenda. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,

Fokko Everts
PS Voor vragen ben ik bereikbaar via f.everts@nijkerk.eu of via 06‐41293046.
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Uitnodiging aan de communicatieafdeling
Beste communicatiecollega’s,
Willen jullie de onderstaande vragen individueel beantwoorden? Dit is van belang om de visie van
het communicatieteam en eventuele verschillen binnen het team te ontdekken. Betrek alle vragen
op de situatie in Nijkerk en probeer eerlijke (beknopte) antwoorden te geven. Willen jullie je
antwoorden via de mail naar mij toesturen? Alvast bedankt!
Fokko Everts
E‐mail met de gespreksuitwerking naar de geïnterviewden
Beste [naam],
In de bijlage heb ik de uitwerking van ons gesprek op [datum] toegevoegd. Wilt u bekijken of dit een
goede weergave van het interview is? Eventuele op‐ of aanmerkingen kunt u in het document aanpassen
of per e‐mail aan mij doorgeven. Spelling en stijl controleer ik zelf ook nog. Het interviewverslag voeg ik
toe als bijlage in mijn onderzoeksrapport. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Fokko Everts

Mededeling op intranet en de digitale nieuwsbrief ‘Uitdagend Nieuws’
Afstudeeronderzoek naar Communicatie

Beste collega’s,
Na mijn stageperiode bij de gemeente Nijkerk, ben ik 19 april gestart met mijn afstudeeronderzoek dat
loopt t/m 2 juli.
Communicatie in onze organisatie
Ik onderzoek de plaats van het communicatieteam in onze organisatie. Hierbij komen verschillende visies,
verwachtingen, positieve en verbeterpunten aan het licht. Het afstudeeronderzoek leidt tot een analyse
van de huidige situatie én aanbevelingen over hoe de communicatieafdeling het beste georganiseerd kan
worden. In mijn onderzoek interview ik onder andere het college, het MT en externe partijen zoals
communicatiedeskundigen en andere gemeenten.
Wat vind jij van Communicatie?
Ik ben benieuwd naar jullie meningen, verwachtingen en houdingen ten opzichte van Communicatie. Het
onderzoek duurt slechts 2,5 maand en daarom kan ik helaas niet met iedereen een gesprek voeren. Maar
ik sta zeker open voor jullie mening over Communicatie (zowel positieve als kritische geluiden). Wil je dat
jouw inbreng meegenomen wordt in mijn onderzoek? Neem dan contact met mij op via
f.everts@nijkerk.eu of bel 06‐41293046. Een (korte) e‐mail met jouw mening is prima. Bedankt.
Met vriendelijke groet,
Fokko Everts
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Bijlage 3. Interviewvragen
Interviewvragen aan het college van B en W, de directie en de afdelingsmanagers
• Wat vindt u belangrijk aan communiceren tussen de gemeente Nijkerk en haar doelgroepen?
• Op welk moment in het beleidsproces is het volgens u belangrijk om Communicatie erbij te betrekken?
• Van communicatieadviseurs bij de overheid wordt gezegd dat zij de ‘koortsthermometer’ van de
samenleving zijn. Oftewel, ze halen de buitenwereld naar binnen, confronteren de organisatie
hiermee en geven advies. Wat is uw visie op deze omschrijving?
• Wilt u reageren op de stelling: “Ik zie communicatie als een belangrijke succes‐ of faalfactor in
beleidsontwikkeling en projecten.”
• Het medialandschap is het laatste decennium sterk veranderd en dit zal alleen nog maar doorzetten.
Denkt u dat dit gevolgen heeft voor de wijze waarop de gemeente Nijkerk communiceert met
inwoners of andere doelgroepen (denk aan sociale en nieuwe media)?
• Wat ziet u als de taken en verantwoordelijkheden van de communicatieafdeling?
• Op welke momenten maakt u gebruik van de communicatieafdeling? Wat heeft u nodig van
Communicatie om uw taak goed te kunnen vervullen?
• Met wie wilt u om de tafel zitten als het gaat om gevoelige en vertrouwelijke vraagstukken waarbij
ook beslissingen genomen moeten worden rondom de communicatie? Met de afdelingsmanager,
projectleider, of met een communicatieadviseur? Of zet u liever zelf de lijn uit?
• Bent u tevreden over de samenwerking met de communicatieafdeling? Voldoen de huidige structuren
en processen aan uw verwachtingen?
• Wat is uw visie op Communicatie voor de toekomst? Kunnen we op de huidige voet doorgaan of zijn
er zaken die anders geregeld moeten worden?
• Hoe ziet de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk er uit in de ideale positie?
Extra interviewvragen aan het college van B en W
• U bent als burgemeester/wethouder een bestuurlijk boegbeeld. Op welke wijze kan Communicatie u
daarin van dienst zijn?
• Wat zijn uw verwachtingen als burgemeester/wethouder ten opzichte van Communicatie?
Extra interviewvragen aan de directie en de afdelingsmanagers
• U bent als directeur verantwoordelijk voor de missie, visie en strategie van de gemeente Nijkerk. Op
welke wijze kan Communicatie u daarbij van dienst zijn?
• Hoe denkt u over de plaats van Communicatie? Staf‐ of lijnfunctie? Centraal of decentraal?
• Nijkerk typeert zichzelf als ontwikkelgemeente. Wat voor consequenties heeft dat volgens u voor de
invulling van de communicatiefunctie?
• Vindt u dat u verantwoordelijk bent voor de communicatie van de gemeente Nijkerk, of ligt de
verantwoordelijkheid hiervoor bij de communicatieafdeling?
Extra interviewvragen aan de afdelingsmanagers
• Welke verantwoordelijkheid ziet u voor uzelf als afdelingsmanager als het gaat om de communicatie
rondom het beleid en de producten van uw afdeling?
• Wie is er volgens u verantwoordelijk voor de communicatiestrategie? Wie bepaalt deze strategie en
wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan?
• Voor welke stelling kiest u? “De projectleider kiest op welke wijze de communicatie ingevuld wordt”
of “De communicatieadviseur neemt de beslissing over de wijze van communiceren.”
• Vindt u dat Communicatie centraal georganiseerd hoort te zijn, of ziet u liever dat de
communicatieadviseurs decentraal in de afdelingen zijn ondergebracht?
Schriftelijke vragenlijst aan de communicatieafdeling
• Wat vindt u de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de communicatieafdeling?
• Wat is uw visie op communicatie? Is communicatie de uitvoering van de organisatiestrategie of
bepaalt Communicatie mede de organisatiestrategie?
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•
•
•
•
•
•
•

Bent u tevreden over de samenwerking tussen de communicatieafdeling en het college, de directie en
de afdelingsmanagers? Voldoen de huidige structuren en processen?
Hoe ziet u de verhouding tussen externe communicatie en interne communicatie?
Vindt u dat de nadruk van de communicatieafdeling op advies of op uitvoering hoort te liggen?
Vindt u dat de communicatieafdeling als staffunctie of als lijnfunctie gepositioneerd hoort te zijn?
Hoe kijkt u aan tegen het centraal of decentraal organiseren van onze communicatieafdeling?
Hoe ziet de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk er volgens u uit in de ideale positie?
Wat is er volgens u nodig om tot deze ‘ideale positie’ te komen? Wat moet er ontwikkeld, verbeterd
of veranderd worden?

Interviewonderwerpen externe interviews
• Plaats in de organisatie: staf‐ of lijnfunctie
• Plaats in de organisatie: centraal of decentraal
• Samenstelling van de communicatieafdeling
• De communicatiedeskundige
• Randvoorwaarden
• Organisatietype en ‐cultuur
• Ontwikkelingen in het vakgebied
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Bijlage 4. Interviewverslagen
De volgende pagina’s bevatten de uitgewerkte interviews met de volgende deskundigen op het gebied van
overheidscommunicatie:
•
•
•
•
•

Ward Griffioen, hoofd Communicatie gemeente Ede;
Nico Postma, directeur Bureau voor Overheidscommunicatie, Amersfoort;
Lydia Jumelet, interim hoofd Communicatie Belastingdienst, Utrecht;
Arjan van Vugt, hoofd Marketing & Communicatie Christelijke Hogeschool Ede;
Vera de Witte, hoofd Communicatie & Marketing CAOP, Den Haag.

De verslagen van de interne interviews zijn opgenomen in een apart document. Op verzoek van de gemeente
Nijkerk worden deze niet publiekelijk gemaakt. In TABEL 1 in HOOFDSTUK 2 laat ik zien welke personen ik binnen
de gemeente Nijkerk heb geïnterviewd.
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***
Organisatie:
Gesprek met:
Functie:
Categorie:
Plaats en datum:

Gemeente Ede
Ward Griffioen
Hoofd Communicatie
Externe deskundigen
Ede, 10 mei 2010

Ward Griffioen is sinds eind 2009 hoofd Communicatie van de gemeente Ede. Hiervoor werkte hij als hoofd
van de afdeling Communicatie en Marketing van de gemeentelijke dienst Roteb Rotterdam. Daar was hij
verantwoordelijk voor de interne‐, marketing‐ en corporate communicatie. Tegelijkertijd was hij hoofd van
Media Werkplaats Rotterdam, een audiovisueel leerwerkbedrijf van Roteb, dat producties maakt voor de
overheid en de markt. Voor zijn overstap naar de overheid was Ward Griffioen onder meer werkzaam bij
Essent Kabelcom (nu Ziggo), en Solvus Resource Group (nu USG People).
Hoe is de afdeling Communicatie in Ede gepositioneerd?
Communicatie is gepositioneerd als stafafdeling. Alle ondersteunende afdelingen, waaronder Communicatie,
zitten samen in de sector Concernbeleid Ondersteuning en Advies (COA). Deze sector is een van de vijf
sectoren in de gemeente. De andere sectoren zijn: ROB (Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer), EWZ (Educatie,
Welzijn en Zorg), Publiekszaken en de Brandweer.
Betekent dat ook dat Communicatie centraal georganiseerd is?
Dat klopt, de andere sectoren hebben geen eigen communicatieafdelingen. Mijn afdeling verzorgt de
communicatie voor de hele organisatie.
Bevalt deze werkwijze?
Uitstekend. Het voordeel ervan is dat je op één plek alle kennis bij elkaar hebt zitten en zodoende hoort over
alles wat er in de gemeente speelt. De communicatieadviseurs zitten op één kamer en dat heeft als voordeel
dat je van elkaar hoort wat er speelt. Als er één adviseur bezig is met de jaarlijkse belastinginning voor de WOZ,
dan zit de collega die voor Publiekszaken werkt ernaast. Dat is handig, omdat ze bij Publiekszaken de
telefoontjes krijgen van inwoners die hier vragen over hebben.
Weten de medewerkers uit de andere afdelingen Communicatie goed te vinden?
Dat gaat gelukkig heel goed. Dit komt mede doordat Communicatie al jaren op deze manier gesitueerd is, de
mensen weten dus de weg. Dat neemt niet weg dat er af en toe externe communicatiedeskundigen vanuit de
sectoren geraadpleegd worden, maar dat gaat meestal in overleg met ons. Een groot infrastructureel project
zoals de Veluwse Poort wordt geleid door een projectdirecteur van ROB. Voor dit project heeft hij een externe
communicatieadviseur ingehuurd die door de afdeling Communicatie is aangedragen.
Inhuur komt dus vooral voor als er op de communicatieafdeling specifieke kennis ontbreekt?
Ja, wanneer er iets heel specifieks nodig is huren we iemand in of de sector doet dat in overleg met mij. De
adviseurs op mijn afdeling bedienen de gemeente op alle terreinen zoals bestuursondersteuning, voorlichting,
enzovoorts. Het zijn dus vooral allrounders, generalisten.
In Nijkerk is Communicatie geen staffunctie, maar is ondergebracht in de lijn onder Bedrijfsvoering &
Advisering. Het team is centraal georganiseerd. Nu wordt er gesproken over het onderbrengen van twee
ingehuurde adviseurs bij de afdeling MRO. Dit omdat ze dan beter weten wat er speelt en eerder betrokken
worden in het proces. Wat is uw visie hierop?
De kans op versnippering is dan groot. Gezien de omvang van Nijkerk zou ik pleiten voor centrale organisatie.
Want hoeveel mensen heb je om te verdelen? Dat zijn er niet zoveel en dat maakt het wel erg lastig. In Ede is
zijn we nu centraal georganiseerd, maar ik vind dat we op het kantelvlak zitten.
U zegt eigenlijk dat een middelgrote gemeente met een relatief klein communicatieteam beter centraal
georganiseerd kan worden.
Ik zou het inderdaad centraal houden. Ik denk dat je heel veel hebt aan de natuurlijke wisselwerking tussen
Communicatie en alle projecten en opdrachtgevers, doordat je bij elkaar zit. Wanneer een gemeente zo groot
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wordt dat de aparte sectoren of diensten bedrijven op zich worden, dan kun je nadenken of er ook geen
ondersteunende functies decentraal ingericht moeten worden.
Hoe hebben jullie de communicatieafdeling ingericht qua werk‐ en denkniveau?
Als je kijkt naar de functieniveaus is het als volgt georganiseerd. Ik ben hoofd Communicatie en onder mij
vallen vier clustercoördinatoren: cluster advies, cluster citymarketing, cluster evenementen & representatie en
cluster Media Producties (nieuwe media en internet/intranet en vormgeving). De clustercoördinatoren en ik
zitten elke week bij elkaar om van elkaar te horen wat er speelt. Ik heb zelf vaak zaken die ik inbreng vanuit het
management team COA, het directieteam of rechtstreeks van de gemeentesecretaris, burgemeester of
wethouders.
Hoeveel fte aan Communicatie heeft de gemeente Ede?
17 fte, maar het zijn meer mensen omdat er een flink aantal parttime werken.
Werkt het goed met veel parttimers?
Het gaat goed, maar dat komt omdat we helder in kaart hebben gebracht wie waar verantwoordelijk voor is.
Wie doet bijvoorbeeld bestuursondersteuning en wie is je vervanger als je er niet bent? Er is voor alles een
achtervang afgesproken, ook voor parttime. We werken dus met duo’s die back‐up zijn van elkaar om de
continuïteit te waarborgen. Parttimers werken hier meer dan twee dagen. Dat is nodig, zeker in adviesfuncties
of bestuursondersteuning. Voor dit soort taken is drie dagen werken de ondergrens en we vragen dan ook de
flexibiliteit om een dag te wisselen of een keer ’s avonds te werken.
In Nijkerk komt het geregeld voor dat er iemand op onze afdeling binnenloopt met een vraag over zijn of
haar project, maar niet geholpen kan worden omdat de communicatieadviseur of ‐medewerker die dag niet
aanwezig is. Hoe is dat te ondervangen?
Dat is lastig te ondervangen. Het komt overal wel eens voor en het heeft met veel dingen te maken. Hoe is je
positie in de organisatie? In Ede is de afdeling Communicatie ‘doe‐gericht’ en heel dienstverlenend ingesteld.
Als er iemand ‘zomaar’ binnenkomt met een vraag dan gaat Communicatie direct van alles regelen. Dat is niet
goed, want daardoor blijven er andere belangrijke dingen liggen waar we niet aan toekomen. Dat probeer ik
langzaam te veranderen door de organisatie wat meer ‘op te voeden’ en bij te brengen dat wij er bijvoorbeeld
niet zijn om malingen te stickeren en te versturen. Dat zijn secretariële taken. Wij zijn er voor advies op
communicatievlak en wij kunnen communicatiezaken (laten) uitvoeren. Ik denk dat er bij elkaar wel één fte
verloren gaat door verkeerde werkzaamheden. Dus positionering is belangrijk: is het een uitvoerende club
waar je alles kunt ‘droppen’ of is het een club professionals van behoorlijk niveau, die effectieve communicatie
voor de gemeente verzorgt? Bij voldoende niveau en positie komen mensen ook niet binnenlopen met ‘ik
moet nu iets weten’, maar dan worden zaken gewoon ingepland.
Hoe maken jullie die vertaalslag zodat het ook bij de mensen tussen de oren komt?
Toen ik hier begon heb ik natuurlijk een beleidsplan geschreven voor de communicatieafdeling. Hierin staat
hoe we ons werk organiseren, waar we wel en niet van zijn, wat onze visie is. Dat heb ik met mijn afdeling en
mijn directeur besproken en daar ligt de legitimatie om dingen anders te gaan doen. Maar de praktijk is
weerbarstiger omdat interne klanten gewend zijn dat wij ook wel even een mailing voor hen versturen. Ik
probeer mijn afdeling bij te brengen om ook ‘nee’ te durven zeggen. Soms kan het wel, maar niet direct. Geef
dan aan dat je over twee dagen een gaatje hebt om ernaar te kijken. Of vraag alvast of ze een voorzet van de
gevraagde brief willen meesturen. De inhoud komt immers niet van de afdeling Communicatie, maar we
kunnen wel adviseren over een goede brief. Dat is een spel wat je continu speelt en op gegeven moment krijgt
de organisatie wel door waar Communicatie wel en niet voor in te schakelen is.
De eerste stap om dit te bereiken is dus het schrijven van een beleidsplan voor de ontwikkeling van de
afdeling en zorgen dat dat plan geaccepteerd wordt als uitgangspunt.
Ja. Dat is heel belangrijk, want mensen accepteren het niet zomaar als je anders gaat werken dan ze gewend
zijn. Je moet dus eerst een akkoord krijgen op je kader waarin je aangeeft waar je naartoe wilt en hoe je dat
wilt bereiken. Daarna kun je beginnen met de uitvoering en niet andersom.
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In Ede is Communicatie een staffunctie. Betekent dat ook dat u als hoofd Communicatie rechtstreeks
verantwoording aflegt aan de directie?
Nee, ik leg in eerste instantie verantwoording af aan mijn eigen directeur. Zij is directeur van alle
ondersteunde diensten (COA). Maar voor ingrijpende communicatieplannen, haal ik akkoord bij het
directieteam. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een nieuw intranet. Dat gaat heel de gemeente aan en daar
willen alle directeuren wat van vinden, terecht. Daarnaast heb ik in mijn functie regelmatig contact met de
burgemeester en wethouders. Bijvoorbeeld over een notitie ‘Burgerparticipatie Ede’ of over het
evenementenbeleid in Ede; onderwerpen waar die de portefeuillehouders graag persoonlijk van op de hoogte
blijven.
Nog even terug naar de functieniveaus. Hoe hebben jullie dat geregeld?
Naast de vakspecialisten zijn er in feite drie niveaus: senior adviseurs, junior adviseurs en medewerkers. De
senior adviseurs verzorgen ook de bestuursondersteuning en zijn gekoppeld aan de burgemeester of aan een
van de wethouders. De junior adviseurs hebben in principe dezelfde opleiding en achtergrond als de senior
adviseurs, maar hebben minder werkervaring. Adviseurs hebben minimaal een hbo‐opleiding Communicatie.
De juniors groeien op gegeven moment door naar senior adviseurs als daar de ruimte voor is. De medewerkers
hebben een mbo‐opleiding en nemen het uitvoerende werk voor hun rekening, bijvoorbeeld teksten schrijven.
Begrijp ik goed dat de senior adviseurs een rechtstreekse lijn hebben naar het college?
Ja, de seniors zijn één op één verbonden aan de burgemeester of een van de wethouders. Dit omdat een
vertrouwensband tussen het collegelid en de communicatieadviseur erg belangrijk is.
U bent hoofd Communicatie. Hoe is de verhouding tussen ‘managementtaken’ zoals functionerings‐
gesprekken en het uitzetten van bijvoorbeeld communicatiebeleid?
Daar zit wel een goede mix in. Ik werk fulltime en ongeveer veertig procent van de tijd gaat naar het aansturen
van de afdeling. Dit houdt in: coaching, functioneringsgesprekken, helpen en ondersteunen als het ergens niet
lekker loopt of als er behoefte aan is. Zo’n dertig tot veertig procent van de tijd gaat naar gezichtsbepalende
communicatieprojecten. Dan ben ik dus inhoudelijk met het vak bezig. Een van mijn mensen is trekker van het
project, maar ik ‘draai’ dan mee. Voorbeelden hiervan zijn citymarketing, evenementenbeleid, aanscherping
huisstijl en het nieuwe intranet. Het restant van de tijd zit in het ‘netwerken’. Ik ben regelmatig aanwezig bij
raadsvergaderingen, commissievergaderingen en bij vergaderingen van het directieteam voor specifieke
onderwerpen. Het is erg belangrijk om op deze manier contact te houden en te weten wat er speelt.
Bent u de enige van Communicatie die aanwezig is bij de genoemde overlegvormen en vergaderingen?
Nee hoor, wanneer een senior adviseur nauw betrokken is bij een groot project is hij er uiteraard ook bij. En
wanneer er plannen vanuit onze afdeling ‘verkocht’ moeten worden in het directieteam of het college ben ik
daar natuurlijk ook zelf bij.
Er is dus een rechtstreekse lijn tussen u en de communicatieadviseurs en de top van de organisatie.
Betekent dit ook dat u gevraagd en ongevraagd bij hen binnen kunt lopen?
Ja, gelukkig is Ede daar nog net klein genoeg voor. Als je ziet dat iemand een gaatje heeft in zijn agenda, kun je
gewoon even aankloppen en een gesprek(je) hebben. Dat vind ik het leuk aan Ede, want bij nog grotere
gemeenten is dat moeilijker.
Ideaal gezien werkt Communicatie vanuit de algemene organisatiedoelstellingen. Hoe geven jullie daar
invulling aan? Is het communicatiebeleid echt opgesteld vanuit de organisatiedoelstellingen?
Absoluut, honderd procent. Communicatie is een ondersteunende functie aan het beleid van deze gemeente.
Gemeente Ede heeft een meerjarenvisie en in aanvulling daarop hebben we een citymarketingplan geschreven.
Dat is een richtinggevend document over hoe de gemeente Ede er over een aantal jaar uit moet zien. Het plan
heeft invloed op het beleid van de sectoren. Dat heeft op zijn beurt weer invloed op de manier waarop wij
daar als ondersteunende afdeling aan bijdragen.
Hoe maken jullie als communicatieafdeling zichtbaar wat jullie doen?
Lachend: “Jullie zijn met zoveel mensen, wat doen jullie de hele dag?” Een goede vraag, je hoort het inderdaad
veel. Ik grijp nu even terug op mijn tijd in Rotterdam waar de zichtbaarheid van de communicatieafdeling een
probleem was. Daar bracht ik elk half jaar een boekje uit met wat de afdeling Communicatie had gedaan: een
soort overzicht van grote en kleine projecten. Voor een deel is dat eenvoudig omdat je natuurlijk een

Visie op de communicatieafdeling

84

communicatieplan hebt voor een jaar. Je kunt dus veel overnemen uit wat je al hebt opgeschreven of had
voorgenomen te doen. Maar een kenmerk van Communicatie is dat je niet alles van te voren kan voorzien. Als
je aan het begin van het jaar de helft kunt voorzien en plannen is dat knap. De andere helft aan
werkzaamheden komt op je af terwijl je dat niet van tevoren wist. Ook deze zaken laat je in zo’n overzicht zien.
Zo herkennen de mensen de projecten die gepland waren, maar ze zien ook wat er allemaal nog meer is
gedaan en wat van tevoren niet gepland was.
Grote projecten op het gebied van ruimtelijke ordening zijn heel zichtbaar, maar dat geldt vaak niet voor
allerlei kleine interne werkzaamheden die dagelijks bij de communicatieafdeling binnen komen.
Dat verwatert inderdaad snel. Waar wij veel hulp aan zullen hebben is een tijdregistratiesysteem. In feite is dit
gewoon een Excel‐overzicht waarop je kunt zien waar ieders tijd blijft. Als dat goed bijgehouden wordt kun je
vrij gemakkelijk rapporteren wat er allemaal gedaan is.
Wordt het tijdregistratiesysteem ook voor budgettering gebruikt?
Budgettering gaat over mensen en geld. Het registreren van tijd maakt inzichtelijk voor welke interne
opdrachtgevers en welke projecten we uren maken. Een deel van die uren wordt ook betaald door de interne
opdrachtgevers. Voor een deel van mijn P‐budget ben ik dus afhankelijk van mijn interne klanten.
Wij hebben een aantal activiteiten waar we een eigen communicatiebudget voor hebben. Veel andere
activiteiten komen bij ons binnen via onze interne opdrachtgevers. Dat betekent dat zij ook de nodige
financiële middelen leveren. Dat wordt ook aan het begin van een project afgesproken, hoewel dat nog niet
altijd optimaal ingeregeld is.
Wat maakt het lastig om het goed te regelen?
We krijgen regelmatig opdrachten van interne klanten, waarvoor we dan hard aan het werk gaan terwijl de
fte‐belasting en financiën niet goed geregeld zijn. Soms stellen we dan aan het eind van de rit pas de vraag wie
de rekening moet betalen. Dat kan natuurlijk niet. Bij grotere projecten begroten we aan de voorkant en
belasten we de kosten intern door. Zo bouw je flexibiliteit in je bezetting in want niemand zit te wachten op
een dure ‘oversized’ afdeling Communicatie die altijd alles aankan.
Komt het voor dat jullie ‘nee’ verkopen aan afdelingen?
Natuurlijk, het ‘nee’ zeggen gaat meestal om werk dat niet bij de afdeling thuishoort of om timing. Dan kunnen
we een opdracht niet meteen uitvoeren, maar spreken we af wanneer dat wel kan.
U noemde dat jullie communicatieafdeling een cluster heeft die zich richt op intranet, internet en nieuwe
media. Richt dit cluster zich op de toekomst waar het heengaat met Communicatie, bijvoorbeeld wat betreft
nieuwe middelen?
Nee, dat is een gedeelde taak. Ze verzorgen internet, intranet, productie van drukwerk, PowerPoint‐
presentaties, foto‐ en videowerk en vormgeving. De communicatieadviseurs schrijven een visie op
bijvoorbeeld nieuwe media en hoe de gemeente daar intern en extern mee om moet gaan. Dan hebben we
het bijvoorbeeld over Twitter, bloggen, Facebook, enzovoorts. De adviseurs horen een brede blik te hebben
om te weten wat er speelt en de gemeente daarin te adviseren. De adviseurs komen dus met de visie en bij
het opstellen ervan betrekken zij natuurlijk de vakmensen van Media Producties.
Weten wat er speelt in de omgeving (issuesignalering) vind ik belangrijk voor Communicatie. Neemt dat hier
een belangrijke plaats in?
Ja, natuurlijk. Het is belangrijk om de bestuursondersteuning goed te regelen. Wij hebben elke week een ‘B en
W‐cyclus’ waarin het college met de senior adviseurs doorspreekt wat er die week allemaal loopt. Dinsdag is
de vergadering van B en W en aansluitend is er eventueel pers. Maandag spreken we door hoe we hen
benaderen: bijvoorbeeld uitnodigen of alleen een persbericht versturen. De echte issues komen hiermee
eigenlijk altijd aan bod. De adviseurs moeten een neus hebben voor wat er belangrijk is in de stad. Want kleine
onderwerpen kunnen soms groot uitgemeten worden in de media.
Monitoren jullie ook op internet hoe mensen schrijven over de stad, bestuurders of projecten?
Jazeker, elke ochtend wordt alles wat er over Ede en omliggende gemeenten verschijnt verzameld. Dit wordt
tekstueel bewerkt en met bronvermelding op intranet geplaatst. Wij ontvangen een mail met een link naar de
artikelen. Dit wordt dus dagelijks bijgehouden zodat we goed weten wat er speelt.
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Houdt u bij hoeveel fte vergelijkbare gemeenten inzetten op Communicatie?
Een van de dingen waar ik mee bezig ben is bij vergelijkbare gemeenten als Ede qua inwonersaantal, polsen
hoeveel fte er op de communicatiefunctie zitten. Mede vanwege de aankomende bezuinigingen wil ik weten of
we in de pas lopen met andere gemeenten en of we qua Communicatie over‐ of onderbemenst zijn.
Nijkerk heeft 2,5 fte vaste formatie voor Communicatie (twee adviseurs, twee medewerkers). Daarnaast zijn
er twee communicatieadviseurs ingehuurd (samen 1,3 fte). Wat is uw indruk hiervan?
De hele afdeling bestaat dus eigenlijk uit vier mensen. Ik ben wel benieuwd of de eindredactie van internet en
intranet hier ook onder vallen. Ik tel dat wel mee, omdat het bij Communicatie hoort (technisch niet perse,
maar de visie en inhoud hoort bij Communicatie).
In Nijkerk zijn we als communicatieteam bezig met het bepalen van wat wel en niet bij ons takenpakket
hoort. Hoort het organiseren van een afscheidsreceptie van een wethouder bijvoorbeeld bij ons of niet?
De afweging of je iets wel of niet organiseert is in mijn optiek: kan het de reputatie van de gemeente schaden
of kan het er juist aan bijdragen? Als een van deze twee speelt dan hoort de communicatieafdeling al snel in
beeld te komen. Een afscheidsreceptie van een wethouder hoort bij Communicatie omdat hij een publieke
functie heeft gehad. Hij of zij heeft jarenlang in de spotlights gestaan en heeft een enorm relatienetwerk
opgebouwd. Zo’n afscheid moet professioneel gebeuren. Maar het is een ander verhaal als er iemand op een
afdeling afscheid neemt. Dat moet je vooral bij de afdelingen laten.
Waar ik tegenaan loop is dat de communicatieafdeling vaak niet de beslissende stem krijgt in keuzes op het
eigen vakgebied. Er zijn veel mensen in de organisatie die ‘ook nog iets van Communicatie’ moeten vinden
en vervolgens wordt het betreffende rapport door het MT afgekeurd.
Dat is een spel dat moet je leren spelen denk ik. Een directieteam kan natuurlijk altijd zeggen of ze iets wel of
niet doen. Die macht en positie hebben ze. Daarom hangt het heel erg af van de kwaliteit van je advies en hoe
je het neerzet en verdedigt. Ik vind bijvoorbeeld dat de gemeente Ede meer met één gezicht naar buiten moet
treden. Een burger doet geen zaken met de sector Publiekszaken maar met de gemeente Ede. Hij wil één
gezicht zien. Daarom heb ik een pleidooi geschreven om onze huisstijl strakker te maken. Het directieteam is
daar verdeeld over. Het heeft immers ook te maken met inperking van de sectorautonomie. Ik moest dus
draagvlak creëren en ben daarom bij iedereen langsgegaan en heb de voor‐ en tegenargumenten opgehaald
die ik verwerkt heb in mijn notitie. Daarnaast spreek ik zoiets even voor met mijn eigen directeur en de
gemeentesecretaris. Op deze manier vergroot je de kans dat het voorstel overeind blijft. Die professionaliteit
moet je hebben als afdeling om serieus genomen te worden.
Maar dat heeft ook veel te maken met je positie in de organisatie denk ik, want onze
communicatieadviseurs zitten niet bij vergaderingen van het MT en ook niet bij de collegevergaderingen. Als
je daar niet bij zit, mis je toch erg veel?
Ja, als je geen structurele verbinding hebt met bestuur en management, dan ben je als afdeling Communicatie
duidelijk tweede garnituur. Met het gevaar dat je meer op de uitvoering zit dan op advies‐ of strategie. Dat is
uiteindelijk ook voor Nijkerk niet goed, want beleid kan niet zonder goede communicatie. Ik denk dat hier
mooie uitdagingen liggen voor een communicatiebaas in Nijkerk.
Het lijkt erop dat een visie op de lange termijn ook bij de directie of het MT ontbreekt. Dat maakt het niet
eenvoudig voor Communicatie. Wat is uw reactie hierop?
Je ziet vaak aan de agenda van een directieteam of managementteam wat belangrijk is. In Ede is het
directieteam zich daar van bewust en heeft er expliciet voor gekozen om niet of nauwelijks operationele
onderwerpen op de agenda te zetten. Misschien dat een kleinere gemeente sneller uitvoerend bezig is dan
een grote gemeente, dat weet ik niet. De operatie is ook verleidelijk: je bent bijna altijd bezig met iets op te
lossen, iets weer te laten werken.
In het begin hadden we het erover dat een communicatievisie altijd voortvloeit uit de organisatievisie. Maar
hoe kan je dat aanpakken als die visie op hoger niveau beperkt (zichtbaar) is?
Vraag erom! Een onderdeel van je advies kan zijn dat de gemeente een duidelijke visie nodig heeft op een
aantal belangrijke beleidsterreinen. In Ede was de visie een beetje ‘verstopt’. Collega’s van de afdeling
Strategie & Onderzoek zijn toen alle beleidstukken op de verschillende terreinen ingedoken en hebben daar de
speer‐ en kernpunten uit naar boven gehaald. Dan begin je al met het formuleren van een visie vanuit wat er
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in het verleden is gebeurd. Dan heb je een begin. Zo’n pragmatische aanpak zou misschien in Nijkerk ook
kunnen werken.
Zijn jullie communicatiemensen ook bij de raadvergaderingen aanwezig?
Dat is wisselend. Bij bestuurlijk interessante of gevoelige onderwerpen zijn we altijd wel met enkele mensen
aanwezig. Maar vaak kijken we gewoon wat er op de agenda staat en wie betrokken is bij een bepaald
onderwerp, gaat er dan heen. Maar het is niet zo dat we er altijd bij zijn.
Wilt u nog iets toevoegen wat we niet besproken hebben, maar wat volgens u wel belangrijk is?
Het meeste hebben we besproken. Iets waar je zelf aan raakt door te zeggen dat het lastig is om een visie op
de communicatiefunctie neer te leggen als je niet weet wat de visie van de gemeente is, dat zou ik wel
vasthouden. Want dat is belangrijk om in je advies mee te nemen. Want je kunt de ‘troepen’ alleen maar
richten als je weet waarvoor ze moeten gaan ‘knokken’.
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Interim Hoofd Communicatie Belastingdienst
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Utrecht, 26 mei 2010

Lydia Jumelet werkt sinds 2001 als zelfstandig adviseur, interimmanager en opleider op het gebied van
communicatiemanagement. Momenteel is zij werkzaam als interim hoofd Communicatie bij de
Belastingdienst. Hiervoor heeft Lydia Jumelet onder andere gewerkt als interim communicatiemanager voor
de gemeente Rotterdam, de gemeente De Bilt, gemeente Woerden, ABN AMRO, provincie Utrecht en diverse
branche‐ en uitvoeringsorganisaties. Als opleider is zij verbonden aan de opleidingsinstituten SRM, Centrum
voor Communicatie en Journalistiek (Hogeschool Utrecht) en de Academie voor Overheidscommunicatie.
Verder werkt zij regelmatig als facilitator/voorzitter van bijeenkomsten zoals interactieve sessies. Lydia
Jumelet is bestuurslid van Logeion en heeft diverse publicaties op haar naam staan.
Veel literatuur over overheidscommunicatie is gericht op de rijksoverheid. Zijn de uitgangspunten die daarin
beschreven staan ook leidend voor gemeenten?
In principe gelden de taken en verantwoordelijkheden ook voor gemeenten. Alleen zijn de budgetten kleiner
en werken er minder mensen op de communicatieafdeling waardoor je het anders moet inrichten.
Hoe moet Communicatie volgens u gepositioneerd worden, als staf‐ of lijnfunctie?
Communicatie is in principe een managementverantwoordelijkheid. Integraal management betekent dat het
management verantwoordelijk is voor communicatie zoals ze dat ook is voor bijvoorbeeld financiën. De
communicatiespecialistische functie is ook letterlijk een specialisme die het management ondersteunt in het
uitoefenen van de communicatieverantwoordelijkheid. Dat betekent dat het een staffunctie moet zijn. Ik kan
me voorstellen dat je Communicatie onderbrengt bij Bedrijfsvoering & Advisering zoals in Nijkerk. Maar het
grote nadeel hiervan is dat Communicatie niet direct toegang heeft tot het college en vaak ook niet bij het MT
zit, omdat Communicatie valt onder de afdelingsmanager. Communicatie is een lijnverantwoordelijkheid in die
zin dat het management integraal verantwoordelijk is. Maar daarnaast heb je het specialisme Communicatie.
Wil je dit specialisme goed kunnen uitoefenen – en dat is met name het advies richting het bestuur en de
directie – dan heb je een hoofd Communicatie nodig die direct valt onder de gemeentesecretaris. Dat is wat ik
adviseer, want anders zit je te laag in de hiërarchie om ook op het hoogste niveau te kunnen adviseren. Je
moet ervoor zorgen dat het hoofd Communicatie – of hoe je deze persoon ook noemt – verantwoordelijk is
voor het specialisme Communicatie, directe toegang heeft tot het college en direct valt onder de gemeente‐
secretaris.
Kunt u hier een praktijkvoorbeeld van geven?
Ik heb bij de gemeente De Bilt gewerkt als interim hoofd Communicatie. Ik viel direct onder de
gemeentesecretaris en had een directe lijn met de wethouder die bestuurlijk verantwoordelijk was voor
Communicatie. Het is heel belangrijk om dit bestuurlijk af te dekken, omdat je anders onvoldoende op de
hoogte bent en onvoldoende bij het begin van ontwikkelingen betrokken bent. Hoe is dit in Nijkerk geregeld?
Communicatie is niet bij de managementvergaderingen aanwezig. Er is wel een MT+ waar de senioren van
bijvoorbeeld P&O en Bedrijfskunde aanwezig zijn, maar de senior van Communicatie is iemand van
Juridische Zaken. In de praktijk is er nauwelijks contact. Communicatie is zogezegd niet vertegenwoordigd.
Daar kan ik heel kort over zijn: dat is een waardeloze constructie. Op deze manier kun je Communicatie niet
invullen zoals het hoort en heb je veel te weinig aan Communicatie. Ik schat zo in dat de nadruk vooral op
uitvoeringsniveau ligt en dat het advieswerk vooral bij projecten ingezet wordt. Op deze manier kan het
communicatiespecialisme geen rol vervullen bij het ontwikkelen van de gemeente. Hoe ziet de communicatie‐
afdeling er momenteel uit?
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De gemeente Nijkerk heeft twee communicatieadviseurs, twee communicatiemedewerkers, twee
ingehuurde communicatieadviseurs en één stagiair. Wat is volgens u belangrijk bij de samenstelling van de
afdeling?
Je moet echt een hoofd Communicatie hebben die een gelijkwaardige gesprekspartner is van het college, de
gemeentesecretaris en de afdelingsmanagers. Hij of zij moet op dat niveau meepraten en ook die
hiërarchische positie bekleden, zodat hij gezien wordt als gelijkwaardige gesprekspartner. Alleen dan borg je in
een organisatie dat Communicatie als instrument van beleid en uitvoering ook goed gebruikt wordt.
Wat zijn uw gedachten over het centraal of decentraal organiseren van de communicatieafdeling?
Ik adviseer om de ‘club’ centraal te houden: zet de communicatiefunctie onder verantwoordelijkheid van een
deskundig hoofd Communicatie. Zorg ervoor dat je geen aparte projectadviseurs hebt die vallen onder de
projectleiders. Integrale communicatie kun je alleen bewaken als er één iemand verantwoordelijk voor is, een
hoofd Communicatie, die met de managers zorgt dat het instrument goed geïntegreerd wordt ingezet.
Kunt u hier een voorbeeld van geven?
Ik vind bijvoorbeeld dat de verantwoordelijkheid voor de website onder Communicatie moet vallen: de
medewerkers en adviseurs die zich bezig houden met de website horen bij Communicatie. Wanneer dit niet
gebeurt krijg je geen geïntegreerde kwaliteit in je communicatie‐uitingen en verval je snel in amateurisme.
Communicatie wordt in toenemende mate belangrijk, ook in combinatie met bijvoorbeeld dienstverlening.
Dienstverlening is juist voor gemeenten erg belangrijk en daar heeft Communicatie ook alles mee te maken.
Het klantcontactcentrum en de website zijn kanalen waarmee je tegemoet komt aan wat burgers willen en
moeten. Het is ontzettend belangrijk om vanuit een visie je communicatie‐inspanningen in te richten. Een visie
op ‘hoe bedien je de burgers als klant, kiezer, coproducent van beleid?’ Burgers en bedrijven zijn doelgroepen
van de gemeente en hoe ga je met hen om? Eén van hun rollen is klant, dus richt je klantcontactcentrum, je
dienstverlening en je kanalen zoals de website goed in. Een andere rol is de burger als coproducent van beleid
en daarbij is burgerparticipatie belangrijk. Dan heb je ook nog de functie van corporate communicatie: hoe wil
je de gemeente positioneren bij burgers en bedrijven? Deze onderdelen moet je vanuit één gezamenlijke visie
organiseren. Dit pleit er inhoudelijk voor dat je ook één iemand die verantwoordelijkheid geeft. Dit kan niet
geregeld worden wanneer je één iemand de website laat doen buiten Communicatie om. Want de website is
een van de belangrijkste kanalen waarmee je communiceert met de burgers en waarmee je in toenemende
mate je diensten aanbiedt. Ook moet je nadenken over hoe je de website kan inzetten als ‘vehicle’ voor
bijvoorbeeld participatie. Dit is een hele reeks argumenten die ervoor pleiten om Communicatie goed in te
richten en te voorkomen dat Communicatie wordt gezien als de afdeling die persberichten en folders maakt.
Wat ziet u als belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor de communicatiefunctie bij een
gemeentelijke overheidsorganisatie?
De hoofdmoot van Communicatie voor gemeenten zijn: dienstverlening, burgerparticipatie en de positionering
van de gemeente. Positionering is voor het college vaak belangrijk in hoe je hen ondersteund in hun contacten
met externe doelgroepen. Denk aan woordvoering of advisering in hoe om te gaan met media of lastige
politiek‐bestuurlijke kwesties. Wil je een college goed adviseren in lastige trajecten zoals risico‐ of
crisissituaties, dan zul je een directe lijn met hen moeten hebben. Dan kun je direct inspringen op het moment
dat er een crisis is, maar ook kun je al inspringen voordat er beleid wordt gemaakt. Het gaat dan over vragen
als: waar zitten de haken en ogen vanuit communicatief oogpunt. Je moet dat dus organiseren vanuit een
gezamenlijke visie op de inzet van Communicatie als instrument van beleid en uitvoering. Je kunt
Communicatie niet bij bijvoorbeeld een jurist neerleggen. Ik heb zo’n soort constructie ook meegemaakt bij
een gemeente van vergelijkbare grote. Daar was een jurist formeel de baas van de afdeling, maar in de praktijk
was dat gewoon iemand van Communicatie. Hoe je Communicatie organisatorisch precies inbed is een tweede,
maar als je er in ieder geval maar voor zorgt dat het communicatieteam aangestuurd wordt door een vrij
‘zwaar’ hoofd Communicatie die ook in staat is om de goede gesprekspartner te zijn en de juiste mensen aan
te sturen.
Zegt u daarmee dat het goed is om Communicatie centraal in plaats van decentraal te organiseren en eerst
samen een visie te ontwikkelen?
Ja, het is belangrijk om vanuit een geïntegreerde visie op communicatie en dienstverlening zicht te houden op
alle communicatiekanalen: bijvoorbeeld de website, de servicebalie (hoe gaan medewerkers om met inwoners
en bedrijven), mediacontacten, et cetera. Dat moet je allemaal vanuit één visie organiseren. Eén visie op ‘hoe
willen wij als gemeente omgaan met onze stakeholders’.
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Vindt u dat deze visie en de afspraken vastgelegd moeten worden in communicatiebeleid?
Ja, dit moet vastgelegd worden in communicatiebeleid. Dit is een beleidskader waarin je zegt wat
Communicatie hoort te zijn en hoe je dat in de organisatie inricht.
Nog even terug naar hoe Communicatie is opgehangen in de organisatie. Wilt u dit nog één keer toelichten?
Ik adviseer dat Communicatie absoluut een staffunctie moet zijn. Maar in de praktijk is dat meestal niet te
verwezenlijken. Communicatie is vaak een klein team en dat is één van de redenen om ze niet apart staf te
maken. Principieel pleit ik voor een stafrol voor het team Communicatie. Als dit niet kan moet je ervoor zorgen
dat er één verantwoordelijke communicatiefunctionaris is, zeg maar hoofd Communicatie, die deel uitmaakt
van de rest van het communicatieteam. Dit hoofd Communicatie moet vervolgens rechtstreeks toegang
hebben tot de directie, het management en het college. Deze toegang moet direct zijn en niet lopen via het
afdelingshoofd van B&A. Wanneer alles via het afdelingshoofd moet, kun je je taak als Communicatie nooit
goed vervullen.
Wat betekent dat voor de praktijk in de gemeente Nijkerk denkt u?
Zoals Communicatie nu gepositioneerd is in Nijkerk, betekent het dat Communicatie op een uitvoerend niveau
zit. Het kan best zijn dat Communicatie hoogwaardig advies geeft in bepaalde onderdelen, maar het blijft
uitvoering op onderdelen. Je kunt een goede communicatieadviseur hebben voor MRO, maar dat dekt niet de
integrale verantwoordelijkheid voor de communicatie van de organisatie. Dat is wat er ontbreekt:
Communicatie wordt niet ingezet als een geïntegreerd instrument van beleid en uitvoering. Je borgt niet dat er
vanuit een gezamenlijke visie (die ook echt ligt bij iemand die daar verantwoordelijk voor is) wordt omgegaan
met burgers en bedrijven. De gemeente Nijkerk als organisatie is onderdeel van een hele omgeving met
participanten die samen Nijkerk vormen. Als Communicatie bewaak je voortdurend de wisselwerking tussen
de binnen‐ en buitenwereld. Dat is de belangrijkste rol van Communicatie! Dat doe door te monitoren, te
signaleren en betekenis te geven aan signalen die binnenkomen. En ook andersom door betekenis te geven
aan signalen vanuit de gemeente naar de buitenwereld. Deze wisselwerking moet optimaal zijn en dat kan
alleen als Communicatie een totaaloverzicht heeft van alle verbindingen die er zijn met de in‐ en externe
omgeving. Wanneer je dat alleen maar doet vanuit onderdelen, dan heb je een onvolledig beeld. Dan krijg je
de typische situatie die je veel ziet bij gemeenten: afdelingen hebben bij hun eigen projecten prima in de gaten
wat er speelt, maar weten dat onvoldoende van andere afdelingen. Daarom lopen er veel zaken langs elkaar
heen. Voor de burgers is de gemeente echter één organisatie en zij hebben geen boodschap aan verschillende
afdelingen. Dat kan botsen. Daarom moet Communicatie dit geheel overzien en van daaruit adviseren over
zaken als: hoe breng je dat dan politiek‐bestuurlijk? Hoe ga je daar ambtelijk mee om? Hoe richt je je
participatie en informatiekanalen in? Dat zijn de vragen waar Communicatie zich mee bezig hoort te houden.
De verantwoordelijkheid voor Communicatie ligt bij het college, de directie en management, maar als
specialist ondersteun je daarbij. Ondersteuning moet plaatsvinden op afdelings‐ en projectniveau, maar ook
op het geheel. Dat is de inhoudelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast is het belangrijk dat er een hoofd
Communicatie is die verantwoordelijkheid draagt voor alle mensen die zich bezighouden met
communicatietaken en bewaakt dat dit vanuit een gezamenlijke visie gedaan wordt.
Het hoofd Communicatie is volgens u dus degene die het communicatieteam aanstuurt en ook zicht heeft op
het geheel (corporate communicatie)?
Inderdaad. Ik heb allerlei vormen in allerlei gradaties gezien. Mijn ervaring is dat het echt het beste werkt door
iemand niet alleen inhoudelijk verantwoordelijk te laten zijn, maar ook hiërarchisch. Want dan wordt hij of zij
ook als serieuze gesprekspartner gezien.
Ik hoor ook vaak dat hiërarchische positie niet belangrijk is om ‘serieus genomen te worden’, maar dat het
vooral afhangt van de kwaliteit van de communicatieadviseur en de onderlinge relaties die hij heeft met zijn
gesprekspartners. De informele kant zou dus veel belangrijker zijn dan de formele positie in het organigram.
Dat is ook zo, maar tegelijkertijd is dat een dooddoener. Natuurlijk, als je een professional bent moet je
topkwaliteit leveren en moet je goed zijn in je vak. Het belangrijkste is dat je communicatieprofessionals in
huis hebt die hun professie goed uitoefenen. Dat stelt hoge eisen aan de communicatieprofessionals, hoger
dan dat meestal in de praktijk werkelijkheid is. Bij Logeion zijn we bezig met de vernieuwde
beroepsniveauprofielen. Daarin staat precies beschreven welke competenties communicatiemensen moeten
hebben en wat de professie inhoud. Om terug te komen op je vraag, onderdeel van het communicatievak is
dat je heel goed met mensen moet kunnen omgaan en dat je adviezen goed moet kunnen brengen. Dat is de
informele kant en dat zijn logische kwaliteiten die bij het vak horen. Het klopt dat het vooral aan de informele
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kant ligt. Want het komt inderdaad niet automatisch goed als je Communicatie organisatorisch goed inricht.
Maar het blijft een dooddoener om te zeggen dat de hiërarchische positie niet belangrijk is. Dus ja, het klopt
helemaal dat je goede mensen moet hebben. Dat is een absoluut een voorwaarde om goed te kunnen
functioneren. Maar dat is niet het enige. Want als je die goede mensen hebt moet je ze vervolgens wel die plek
geven in de organisatie, zodat ze hun vak kunnen uitoefenen. Je kunt een ongelofelijk goede professional zijn,
maar wanneer je heel laag ‘in de boom’ zit, moet je enorm veel moeite doen om alleen al gehoord te worden.
Iedere keer weer. Dat heb je als je valt onder een teamleider die zelf onder een manager valt, en die op zijn
beurt weer onder de gemeentesecretaris valt. Waarom zou je dat zo inrichten? Waarom geef je die
professionals niet een logische plek in de organisatie zodat ze ook gehoord worden. Een deel van wat je doet
als hoofd Communicatie is het stellen van kaders bij bijvoorbeeld participatie: hoe ga je om met je burgers?
Hoe zet je burgers in bij de totstandkoming van beleid? Kaderstelling betekent ook dat je de kaders toetst,
controleert en bewaakt. Dat betekent dat je ook de positie moet hebben om dat te doen. Medewerkers zijn
niet in de positie om tegen een directeur of projectleider te zeggen ‘dit zijn de kaders die we met elkaar
hebben afgesproken, dus doen we het zus of zo’. Medewerkers kunnen hooguit adviseren. Dit is ook een
argument om behalve kwalitatief goede mensen ook een borging moet hebben voor de hiërarchische positie.
Ik weet dat veel mensen zeggen dat dit niet belangrijk is en dat de organisatiestructuur van ondergeschikt
belang is. Maar ik loop al vele jaren mee in het communicatievak en de praktijk leert dat de ophanging van
Communicatie wel van invloed is op hoe er naar je geluisterd wordt. Het is niet alleen maar op basis van ‘die
blauwe ogen’ en kwaliteit.
Wilt u dit toelichten met een voorbeeld?
Ik werk nu bij de Belastingdienst: een enorm grote organisatie met 30.000 mensen en heel Nederland als klant.
Hier was Communicatie ook niet geborgd in de top van de organisatie, er was geen hoofd Communicatie. Wel
werken hier uitstekende communicatieprofessionals, maar het was niet geborgd. Dus iedere keer weer
moesten we alle trucks en middelen die we tot onze beschikking hadden inzetten om gehoord te worden. De
dekking vanuit de hoogste baas, de directeur‐generaal, ontbrak. Daarom zijn we nu bezig om het ook
hiërarchisch vast te leggen, zodat het ook helder is voor iedereen dat er één iemand is met gedelegeerde
eindverantwoordelijkheid namens de hoogste baas van de Belastingdienst. Dus naast de relaties in informele
positie, is ook structuur belangrijk, juist om de eenheid te bewaren.
In Nijkerk vallen alle ondersteunende en adviserende functies onder de afdeling Bedrijfsvoering &
Advisering. Deze structuur is enkele jaren geleden vastgesteld en het zal lastig zijn om al deze diensten als
staffunctie te positioneren. Is het dan een logische gedachte om alleen de hoofden van bijvoorbeeld
Communicatie, P&O en Juridische Zaken in een staffunctie te positioneren?
Dat zou een optie kunnen zijn. Maar als je de structuur niet kan veranderen, zorg er dan in ieder geval voor dat
de hoofden of teamleiders minstens een keer per week met de gemeentesecretaris en de burgemeester om de
tafel te zitten. Dan spreek je af dat je het niet belegd als staffunctie, maar dat je wel zonder tussenkomst van
de afdelingsmanager met hen in gesprek bent. Voor het hoofd van P&O en Juridische zaken geldt ook dat ze
rechtstreeks met de gemeentesecretaris moeten spreken. De rechtstreekse lijn met het college is voor hen
minder belangrijk dan voor Communicatie, want Communicatie heeft een grote taak en verantwoordelijkheid
in de politiek‐bestuurlijke kant. Vanuit de combinatie tussen Communicatie en dienstverlening
(klantcontactcentrum) heb je helemaal een directe rol in de contacten met de buitenwereld. De
communicatiefunctie is zich dus aan het verbreden, maar ik hoor dat niet terug in de Nijkerkse situatie.
Wat is volgens u het belangrijkste om in Nijkerk te verbeteren?
Het belangrijkste winstpunt zal zijn om één iemand te benoemen als hoofd Communicatie met bijbehorende
verantwoordelijkheid. En dat kan prima, ook in vergelijkbare gemeenten hebben ze dat zo ingericht of zijn ze
er mee bezig. Voorbeelden hiervan zijn de gemeenten Woerden en Maarssen. Deze en veel andere gemeenten
zijn de slag aan het maken om Communicatie op een hogere plaats in de organisatie in te richten. En het gaat
niet alleen om inrichten, maar daarbij hoort ook dat je er vervolgens de juiste mensen met de juiste
competenties plaatst. Want wil je een gesprekspartner zijn van de directie en het college, dan heb je nogal wat
competenties nodig: competenties op het gebied van management, adviesvaardigheden en inzicht in de
ontwikkelingen in het vakgebied.
Hoe denkt u over het onderbrengen van (ingehuurde) communicatieadviseurs bij de afdeling MRO?
Je kunt vanuit mijn visie kun je diegenen prima plaatsen in het communicatieteam. Je kunt hen vervolgens
detacheren bij bijvoorbeeld MRO. Maar hij of zij moet nog wel vallen onder het hoofd Communicatie, omdat
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hij of zij wel vanuit de geïntegreerde communicatievisie moet kijken. In De Bilt zat er bij een groot project
rondom de herinrichting van het centrum van Bilthoven, een aparte communicatieadviseur die formeel geen
enkele lijn had met het hoofd Communicatie. Dat vind ik een slechte zaak, want dan gaat iemand volledig zijn
eigen gang. Hooguit vanuit welwillendheid heeft hij dan contact met het hoofd Communicatie, maar niet
vanuit een centrale sturing. Om die sturing te krijgen ben ik er dus voor om het centraal te organiseren. Vanuit
deze centrale organisatie kun je iemand heel goed detacheren. Hier heb ik ook adviseurs bij andere
onderdelen ondergebracht die daar fulltime voor werken. Maar ik onderhoud wel regelmatig contact met hen
om te borgen dat ze werken vanuit een en dezelfde visie.
Hoeveel fte heeft een gemeente als Nijkerk volgens u nodig op Communicatie?
Dat hangt er vanaf of je de website onderbrengt bij Communicatie. Uit mijn eigen ervaring bij gemeenten van
gelijke grootte, heb je ongeveer 7 á 8 mensen op Communicatie nodig. Daar reken ik wel de
websitecoördinator en websiteredacteur bij, omdat ik vind dat zij ook onderdeel horen te zijn van
Communicatie. Aan fte heb je dus minimaal zo’n 6 fte nodig: 1 fte voor het hoofd Communicatie, 2 fte voor
communicatieadviseurs, 2 fte voor de webmanager en webredacteur, 2 fte voor ondersteunende
communicatiemedewerkers. En dan eventueel nog 1 fte voor een secretaresse. Dus je komt snel aan 7 á 8 fte.
In Woerden zijn het er iets meer, in De Bilt iets minder.
Collegeleden willen liever niet dat er een communicatieadviseur bij hun vergaderingen aanwezig is. Ik denk
omdat ze de toegevoegde waarde daar niet van zien. Heeft u dezelfde ervaring?
Ja, absoluut. Dat is altijd een heikel punt. Maar je hoeft niet per se bij zo’n vergadering te zitten als je zorgt
voor een hele goede afstemming met de portefeuillehouder van Communicatie en met de gemeentesecretaris.
Dat is veel belangrijker, want mijn ervaring is ook dat ze het niet prettig vinden. Dus vergaderingen bijwonen
hoeft niet als je maar op het juiste moment alle informatie krijgt én op het juiste moment in de voorbereiding
aan tafel zit. Dat moet je borgen door ervoor te zorgen dat het hoofd Communicatie minstens eenmaal per
week met de portefeuillehouder praat. En je adviseurs moeten met hun wethouders en projectleiders
wekelijks contact hebben. Je moet wel proberen om als hoofd Communicatie aan te sluiten bij de MT‐
vergadering, zodat je op dat niveau goed kan meepraten.
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Nico Postma is directeur/senior communicatieadviseur van Bureau voor Overheidscommunicatie en Bureau
voor Gebiedscommunicatie. Hij is ervaren in het inrichten van interactieve beleidsprocessen: goed doordacht,
afgewogen en op maat. Nico Postma is jaren actief lid geweest van de vakgroep Interactief Beleid van de
beroepsvereniging Logeion.
Vindt u dat Communicatie als lijn‐ of stafafdeling gepositioneerd moet worden?
Het hangt heel erg af van wat de positie van Communicatie in de organisatie is, in de zin van de mate van
acceptatie: worden ze serieus genomen? Zijn het mensen die alleen aan het eind van de rit bezig zijn met de
uitvoering van bijvoorbeeld persberichten of op het laatste moment een inloopavond regelen? Zo ging het
vroeger in alle gemeenten, maar dat komt nog steeds veel voor, met name in de kleinere gemeenten. Maar
het communicatievak heeft zich ontwikkeld: de trend is dat Communicatie een integraal onderdeel uitmaakt
van de hele bedrijfsvoering, waarbij Communicatie als het goed is bij elk beleidsproces vanaf begin af aan
meedenkt en adviseert. Dat is gelukkig bij veel plaatsen nu ook het geval. De vraag of het als lijn‐ of
stafafdeling gepositioneerd wordt is in mijn beleving van ondergeschikt belang. Eerst gaat het erom wat je
positie qua acceptatie en niveau is en wat de verwachtingen van de organisatie zijn. Vind je als
communicatieafdeling dat de verwachtingen te laag zijn? Ik zie vaak in kleine gemeenten dat Communicatie de
afgelopen twintig jaar vooral uitvoerend was en dat de verwachtingen daarom nu vaak ook niet hoog zijn. Op
een gegeven moment worden de communicatiemensen in zo’n situatie ontevreden, omdat ze breder en
anders zijn opgeleid dan dertig jaar geleden. Ze willen laten zien dat ze veel meer in huis hebben en het
belangrijk vinden om veel vaker betrokken te worden. Als dat de situatie is zou ik de communicatiefunctie in
eerste instantie centraal organiseren. Oftewel niet gaan versnipperen, maar één club als stafafdeling. Zorg als
één club dat je heel goed weet wat je wilt en kunt. Verzin een strategie met elkaar hoe je de organisatie
daarvan kan overtuigen.
Het begint eigenlijk met dat je het eerst samen eens wordt wat je kunt en hoe je dat in de organisatie kunt
uitdragen. Zet daar eerst op in en werk op die manier aan acceptatie en draagvlak in de organisatie. Dat is
belangrijker dan eerst veel moeite te doen om formeel als staffunctie ‘in de boom te komen’?
Klopt. Het is best belangrijk, maar hoe het precies georganiseerd wordt verandert vaak om de paar jaar.
Belangrijker is het om te weten wat je wilt als afdeling, wat de verwachtingen in de organisatie zijn en wat je
kunt waarmaken. Misschien kun je nu nog niet waarmaken wat je eigenlijk zou willen. Dat kan betekenen dat
je in je aannamebeleid als afdeling veranderingen moet doorvoeren.
Bij wie hoort Communicatie aan tafel te zitten?
Veel kleine gemeenten zijn het niet gewend dat Communicatie bij een vergadering van B en W aanwezig is. Bij
middelgrote en grote gemeenten is het zo langzamerhand eerder usance dat de communicatieadviseur er wel
bij zit dan niet. Het punt is dat het ook van de mensen afhangt of Communicatie zo’n rol waar kan maken. Ook
hangt het van de historie af. Daarom moet je ook niet te snel roepen dat de communicatieadviseur in het
vervolg bij die vergaderingen aanwezig is, want je moet ook je credits verdienen. Het moeilijkste is dat
verwachtingen ten opzichte van een afdeling Communicatie op een bepaalde manier zijn gegroeid,
bijvoorbeeld dat het vooral een uitvoerende functie is. Om dat te doorbreken is het belangrijk om dat
stapsgewijs aan te pakken.
Wat zijn volgens u goede manieren om verwachtingen te veranderen?
In mijn beleving werkt het heel goed wanneer een communicatieafdeling daar zelf pro‐actief mee bezig is. Dus
niet afwachten, maar continu je voelhorens en antennes op scherp hebben staan. Als je bijvoorbeeld hoort dat
er een project opgestart wordt waarbij je niet formeel bent uitgenodigd, loop dan uit jezelf eens langs en geef
aan dat je graag meedenkt. Daarvoor kun je als redenen geven dat je weet dat het gevoelig ligt of dat er
verschillende belangengroepen aanwezig zijn. Je kunt jezelf op een subtiele en prettige manier uitnodigen,
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zodat ze ervaren dat het nuttig is dat er iemand van Communicatie meedenkt. Dat is in dit soort situaties vaak
een nuttige aanpak. Wat ook erg belangrijk is, maar vaak vergeten wordt door communicatieafdelingen: vier je
eigen successen. Laat zien wat je toegevoegde waarde is. Heel vaak is iedereen druk druk druk en vooral bezig
met de buitenwereld in de zin van ‘wat denkt men van de gemeente of dit project’? Maar het is belangrijk om
jezelf te profileren en jezelf te laten zien. Bijvoorbeeld: “doordat we vroegtijdig hebben ingegrepen, hebben
we die schade kunnen beperken en hebben we dit kunnen voorkomen.”
Wat is het belang van de ‘meetbaarheid’ van Communicatie?
Meetbaarheid is binnen het communicatievak altijd een lastig punt. Als je een communicatieplan voor een
project schrijft zet je daar als het goed is een hoofdstuk evaluatie bij en begin je bijvoorbeeld met een
nulmeting. Dat geeft je achteraf de mogelijkheid om de resultaten van de communicatie‐inspanningen te
meten. Evaluatie wordt vaak geschrapt omdat het tijd, geld enzovoorts kost. Terwijl dat helemaal niet hoeft,
omdat het tegenwoordig met digitale onderzoekmethoden snel en betaalbaar kan. Ik denk dat het als
communicatieafdeling wel belangrijk is om metingen er in te krijgen. Door te meten kun je sturing geven en
heb je daar ook goede argumenten voor. Het is immers allemaal gemeenschapsgeld waar je mee bezig bent.
Projecten kosten tijd en geld en dan is het goed om te kunnen verantwoorden aan het college, de raad en de
samenleving hoe de gelden besteed zijn. Op het moment dat je een bepaalde koers ingezet hebt en je merkt
door te meten dat het niet goed gaat, dan kan je bijsturen. Dat komt het project ten goede maar ook de
besteding van je geld, wat toch maatschappelijk geld is. Dit is makkelijk gezegd, want ik weet dat er in de
praktijk veel geschrapt wordt omdat het ‘allemaal gedoe’ is.
Issuesignalering wordt door velen gezien als een belangrijke functie van de communicatieafdeling.
Momenteel gebruik ik Google Alerts, maar er zijn ook professionele betaalde diensten. Wat zijn goede
methoden om te meten hoe er over je geschreven en gedacht wordt?
Er zijn een aantal instrumenten om via internet bij te houden wat er allemaal over je gepubliceerd wordt.
Sommige programma’s analyseren het zelfs en daarvan krijg je rapporten die niet alleen vermelden waar je
genoemd wordt, maar ook de sfeer duiden: positief of negatief. Dat is erg interessant voor bijvoorbeeld grote
telefoniebedrijven, maar voor een gemeente is dat te duur. Wat wel eenvoudig kan – dat noemde je zelf ook al
– is Google Alerts instellen voor gemeente Nijkerk en bijvoorbeeld collegeleden of belangrijke projecten. Je
ontvangt dagelijks meldingen van blogs, websites, twitterreacties, actiegroepen en kranten. Dat kun je snel
scannen en dan krijg je toch een beeld van wat er gebeurd en dan kun je ook bijsturen. Een betaalde
knipselkrant is voor een gemeente zoals Nijkerk ook niet zo interessant, omdat het vaak nieuws is in de lokale
en regionale kranten. Dat is goed zelf bij te houden door de kranten door te bladeren. Bovendien krijg je die
berichten ook via Google Alerts binnen omdat het ook op internet staat. Via internet kun je heel veel
bijhouden en dat is een belangrijke ontwikkeling. Het kost ook tijd, maar die afweging moet je maken. Het is
namelijk wel een belangrijke functie van de communicatieafdeling om die antenne te hebben en te weten wat
er speelt.
Een regelmatig voorkomende opmerking in de gemeente Nijkerk is dat alle (beleids)medewerkers rekening
moeten houden met wat er in de samenleving speelt. Oftewel, het is niet (alleen) de taak van Communicatie
om de buitenwereld naar binnen te halen.
De grap van zo’n reactie is dat het eigenlijk wel zo zou moeten zijn. Eigenlijk zou elke projectleider,
beleidsadviseur, raadslid en bestuurder een fantastisch communicatief vermogen moeten hebben en het goed
aan moeten voelen en kunnen interacteren. Natuurlijk, dat is het ideaalplaatje, maar dat is niet de praktijk. Of
ze kunnen het niet, of ze hebben er de tijd niet voor omdat ze bezig zijn met ‘hun ding’. Dat is juist de
toegevoegde waarde om het te beleggen bij een specialist. Die geef je de taak om die antennefunctie te
hebben en daarover na te denken en te adviseren. Zulke argumenten hoor je dus veel en er zit soms ook wel
wat in, maar het is niet de praktijk en het is ook niet reëel.
Hoe kan een communicatieafdeling het beste worden ingericht?
Het ideaalplaatje is dat elke afdeling een communicatieadviseur en ‐medewerker heeft. Maar dan krijg je een
erg grote afdeling waar waarschijnlijk het geld niet voor is. Het is erg jammer dat er in Nijkerk geen hoofd
Communicatie is, want het is zo’n aparte discipline. Daarom pleit ik ervoor om in de situatie zoals die nu in
Nijkerk is, binnen het communicatieteam een primus inter paris aan te wijzen. Diegene is ook het eerste lijntje
naar het college. Ik zou ook proberen om stapsgewijs voor elkaar te krijgen dat hij of zij bij de
collegevergaderingen zit en op die manier weet wat er speelt en kan adviseren. Als dat nog niet haalbaar is,
zorg dan dat je een goede lijn hebt met de gemeentesecretaris om bijgepraat te worden na de

Visie op de communicatieafdeling

94

collegevergadering. Dan kun je helaas niet direct adviseren. Maar ik adviseer dus één primus inter paris dat het
aanspreekpunt voor het college als zodanig is. En daarnaast senioren die gekoppeld worden aan de
verschillende wethouders met bijbehorende taakgebieden. Die zou je ook goed moeten laten linken met het
MT van die betreffende afdelingen. Het is wezenlijk dat de communicatieadviseur aanwezig is bij het overleg
tussen de projectleider en de portefeuillehouder. Anders ben je steeds een stap te laat en ben je bezig met
brandjes blussen. In die zin moet er een denkslag gemaakt worden vanuit Communicatie. Niet omdat wij
onszelf zo belangrijk vinden, maar waarom is het zo belangrijk? Omdat wanneer je Communicatie goed invult
en je vroegtijdig nadenkt over hoe je Communicatie kan inzetten, je veel kan bereiken. Belangrijke vragen bij
een nieuw beleidstraject zijn: wat betekent het voor de samenleving? Welke partijen zijn erbij betrokken? Hoe
kunnen we ze betrekken? Hebben we speelruimte om ze te betrekken? Dat zijn belangrijke processen waar je
vanaf begin af aan over na moet denken. Wethouders en afdelingsmanagers zien het nog wel eens als
bedreiging, want zij denken: ‘ik kan zelf wel communiceren’. Maar daar gaat het dus niet om; het gaat erom
dat je iemand aanwijst die jouw antenne is, je kan adviseren en je een spiegel kan voorhouden.
Wat is de toegevoegde waarde van Communicatie in interactieve beleidsprocessen?
Vanmorgen las ik een artikel over een onderzoek naar grote infrastructurele projecten, zoals de Betuwelijn.
Daarin kwam naar voren dat de belangrijkste knelpunten niet de technologie en de financiën zijn. Het
belangrijkste is de sociale omgeving. Ideeën en oplossingen kunnen heel goed zijn, maar vaak zijn ze vanuit de
organisatie bedacht. Als het niet gedeeld wordt door de omgeving, steken ze hun hakken in het zand. Daarom
is het belangrijk dat bij elk project de verschillende belangengroepen in beeld gebracht worden. Analyseer
welke partijen er zijn en wat hun belangen zijn. Betrek ze erbij in plaats van dat wij het allemaal wel weten
vanuit ons kantoor achter onze pc. Hoor wat eventuele bezwaren zijn en vraag door. Als je dat vroegtijdig doet
kun je al heel veel bezwaren wegnemen en dan gaat een proces veel soepeler. En het belangrijkste is dat het
dan een proces van de gemeenschap wordt. Daar doen we het ten slotte ook voor en dat wordt nog wel eens
vergeten, want ‘wij zijn toch de deskundigen’? Bij dit soort processen gaat het om de sociale omgeving. Dat
bepaalt heel erg het succes en de snelheid (en dus ook kostenoverschrijdingen) van zo’n project. Niet alleen,
maar het is de belangrijkste storende factor. Daarmee krijg je alleen maar beter en sneller beleid met meer
draagvlak en minder bezwaarschriften. De belangrijkste valkuil daarbij is dat mensen het idee krijgen dat
participatie alleen om puur politieke redenen ingezet wordt om meer draagvlak te creëren. Ik denk dat dat een
tweede reden moet zijn. De eerste reden moet zijn dat je een beter plan krijgt. Omdat je de
ervaringsdeskundigen, de omgeving, erbij betrekt. Neem als voorbeeld een nieuwe infrastructuurmaatregel.
Een deskundige ambtenaar kan een goed plan maken, maar wanneer je gaat praten met bewoners hoor je: “ja,
dat is allemaal wel leuk, maar door dit steegje rennen veel kinderen naar een speelveldje en rennen ze over de
straat”. Dat zijn dingen uit de dagelijkse praktijk die ambtenaren niet weten. Op het moment dat je dat
meeneemt en een route net even anders kan aanleggen, heb je een beter en veiliger plan dat bovendien
gedragen wordt door de omgeving. Dit is een simpel voorbeeld, maar het geldt op heel veel niveaus. Daarom is
het over het algemeen slimmer, niet alleen beter, maar slimmer om mensen vroegtijdig te betrekken. Ze
krijgen een positiever en beter beeld van de overheid als er echt geluisterd wordt in plaats van dat de overheid
haar eigen zin doordrijft. Het is ongelofelijk belangrijk dat je als communicatieadviseur in het begin van zo’n
proces betrokken wordt.
Wat is uw visie op het vastleggen van het communicatiebeleid in een communicatiebeleidsplan?
Ik denk dat dit heel belangrijk is, maar waar je goed op moet letten is dat het geen ideaalplaatje wordt vanuit
de afdeling Communicatie dat los staat van de praktijk. Ook dit afstudeeronderzoek kan daar een belangrijke
bijdrage aan leveren, omdat het inzicht geeft hoe mensen Communicatie zien en wat ze ervan verwachten. Je
praat bijvoorbeeld over burgerparticipatie, maar dat geldt intern net zo goed. Je wilt weten wat men verwacht
en hoe men erin zit. Dan kun je daarop je strategie bepalen. Als je te snel met te grote passen komt gaat het
niet werken. Als je bijvoorbeeld bij de collegevergaderingen aanwezig wilt zijn is het belangrijk te weten hoe
het college en de rest van de organisatie dat ziet om te bepalen of je dat nu gaat voorstellen of in een later
stadium. Als je merkt dat de weerstand zo groot is dat het zinloos is, hoef je het niet voor te stellen. Werk
daarom in stapjes en ontdek hoe ze erin zitten. Dit onderzoek kan daarin heel nuttig zijn, dus als ze slim zijn
maken ze daar gebruik van voordat ze de nota’s de organisatie in sturen.
Wat ook erg belangrijk is, is om de gemeenteraad te betrekken bij de nota Burgerparticipatie. Plan in overleg
met het college gesprekken met de fractievoorzitters of ‐leden. Het is wezenlijk om te weten hoe de politiek er
tegenover staat. Zij bepalen uiteindelijk waar het geld heen gaat. De Raad moet zich dus committeren aan de
uitkomst van burgerparticipatie. Maak van tevoren duidelijk: wat doe je met de uitkomst van een
participatietraject? Zie je het als advies, of dwingend advies dat overgenomen wordt? Wat er te vaak gebeurd

Visie op de communicatieafdeling

95

is dat je ambtelijk een goed traject doet, het college akkoord is en dat de Raad het voorstel vervolgens aan de
kant schuift. In plaats van draagvlak en een beter plan heb je alleen maar frustratie gekweekt. Dus bij
participatie is het heel belangrijk dat de Raad, die uiteindelijk besluitvormend is, betrokken wordt in het traject
van participatie en zich committeert aan de participatiewijze in projecten. Dus ik zou bij het nieuw te vormen
participatiebeleid raadsleden betrekken. Waarom niet? Bij sommige gemeenten is het ‘not done’ om als
ambtenaar te praten met de politiek, maar dat is natuurlijk onzin. Je kunt dit prima doen, natuurlijk wel in
overleg met je wethouder.
Soms worden voorstellen niet aangenomen omdat mensen niet samen ‘door één deur’ kunnen. Dan gaat
het niet over de inhoud, maar blokkeren relationele processen de voortgang.
Wat je zegt is in feite de kern van interne processen bij een gemeente, want je hebt te maken met allerlei
mensen, partijen en belangen. Maar met de buitenwereld gebeurt precies hetzelfde. Wat we net al zeiden:
eigenlijk zou elke ambtenaar en bestuurder daar goede antennes voor moeten hebben. Leuk, maar dat is niet
de praktijk. Dus de communicatieafdeling kan en moet daarin een belangrijke rol vervullen. En eigenlijk is
hetgeen je zegt een pleidooi voor maatwerk. Vroeger gebruikten we massacommunicatiemiddelen zoals huis‐
aan‐huisbladen, persberichten en dat was het. Dat doen we ook nog wel, maar steeds minder. Je gaat steeds
meer maatwerk leveren. Bij een groot project zijn zoals dat zo mooi heet de ‘keukentafelgesprekken’
ontzettend belangrijk. Ga met ze in gesprek en hoor wat er speelt. Dat is veel efficiënter. In het begin kost het
tijd, omdat mensen op pad moeten en gesprekken moeten voeren. Maar je wint er enorm veel mee. Je doet
het immers voor en met mensen, dus spreek ze dan ook maar. In plaats van een nieuwsbrief versturen of
informatie op de website zetten. Dat is ook nuttig, maar het gaat om relaties tussen mensen, zowel intern als
extern. Daar moet je gevoel voor hebben en aandacht aan besteden.
Het zou dus heel goed zijn om in kaart te brengen wie de sleutelfiguren en invloedrijke personen in de
organisatie zijn. Dat wijkt vaak af van de officiële leiderschapsposities.
Ja, bouw een goede relatie met hen op en ga strategisch te werk. Met nieuwe projecten bijvoorbeeld breng je
als het goed is ook de betrokken partijen in kaart door een stakeholdersanalyse. Wie zijn het? Zijn ze voor of
tegen? Wat is hun invloed? Dat kun je intern natuurlijk ook doen. Dus wie heb je nodig om ervoor te zorgen
dat je Communicatie een sterkere plek geeft in de organisatie? Wie zijn er belangrijk? Soms de
afdelingsmanagers, maar vaak ook informele leiders. Breng dat in kaart en ook wat hun positie is. Spreek af
hoe je hen het beste kan benaderen en wie hen het beste kan benaderen. Doe dat bij voorkeur door iemand
die een goede klik heeft met hem of haar. Daar kun je dus gewoon strategisch mee omgaan.
Een voorbeeld is de discussie rondom persberichten. Wie verzorgt de input voor de persberichten?
Communicatie vindt dat de inhoud van de afdelingen hoort te komen en helpt hen daarbij. Terwijl de
inhoudelijke medewerkers vinden dat Communicatie het bericht moet schrijven. Dat is in 9 van de 10 gevallen
een discussie. Maar hierin kun je elkaar ook helpen. Als communicatieafdeling kun je heel simpel een aantal
kleine handleidingen of checklists maken waarmee je de afdelingen helpt. Dat is een eenvoudige manier om
afdelingen te faciliteren en dan ervaren ze dat ook als prettig. Zo kun je ongevraagd je hulpmiddelen aan de
organisatie geven en zo kan je aan je eigen PR werken. Dat zijn kleine slimme dingen om je eigen PR te
vergroten en je eigen imago te verbeteren.
Vaak verzandt het in de discussie dat afdelingen zeggen ‘Communicatie kan toch gewoon dat persbericht
schrijven’, terwijl Communicatie zegt ‘ja, maar dat kunnen jullie zelf beter omdat jullie thuis zijn in de materie.
Dus geef ons een concept en wij helpen je wel’. De afdelingen zeggen dan weer van ‘ja, maar daar zijn jullie
toch voor, wij hebben daar geen tijd voor’. Oftewel, zinloze discussies. Je kunt elkaar beter helpen. Je begrijpt
dat ze weinig tijd hebben, maar je hebt wel hun input nodig. Hoe kun je het proces vereenvoudigen zodat we
allemaal blij zijn? Bijvoorbeeld door ze aan de hand te nemen zoals we net genoemd hebben. Maar hoor,
luister en vraag ook naar wat ze dwars zit als je weerstand ervaart. Vraag wat ze van Communicatie
verwachten en denk zelf ook na wat je als Communicatie kunt bieden. Dan zit er ongetwijfeld ergens een gat
en dan kun je het bij elkaar proberen te brengen. Het gaat niet zozeer om of het nou een staf‐ of lijnafdeling is,
maar wel wat de organisatie van Communicatie verwacht en andersom: wat kan Communicatie de organisatie
bieden. Om dit in kaart te brengen kun je bijvoorbeeld een quick‐scan uitvoeren. Ga bij een aantal belangrijke
spilfiguren in de organisatie langs. Ontdek wat hun wensen zijn en leg dat naast de huidige situatie. Meestal zit
daar een kloof, maar die kun je op verschillende manieren overbruggen. Je schetst een paar scenario’s. Als je
in een keer naar het ideaalplaatje wilt heb je meestal een grotere, zwaardere afdeling nodig waarbij er zoveel
moet veranderen dat mensen het tegenhouden. Een andere stap kan ook zijn ‘we hebben het allemaal gezien
en gehoord, maar we doen niks. Dan kost het geen extra geld maar de frustratie blijft’. Maar tussen deze
uitersten zijn er altijd middenwegen te bedenken. Benoem per jaar stappen om naar de ideaalsituatie toe te
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groeien. Je kunt dus een stappenplan maken, maar doe dat gefaseerd. Wat ook kan wanneer de ideaalsituatie
niet mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege het financiële aspect), is een tussenoplossing te schetsen. Stel dat de
uitkomst van het onderzoek is dat er meer behoefte is aan advies. Je kijkt vervolgens naar de mensen op de
afdeling Communicatie en het blijkt dat er mensen bij zitten die deze vaardigheden niet hebben. Nou, dan kan
je daar aan gaan werken door bijvoorbeeld scholing, of door een ‘zwaarder’ iemand aan te nemen. Dat moet je
in zo’n traject in ogenschouw nemen. Het tijdelijk inhuren van een senior met veel ervaring kan ook een
oplossing zijn. Ik heb in een adviestraject meegemaakt dat het college dan ervaart: ‘goh, dat werkt prettig als
we iemand hebben die goed adviseert, meedenkt, een spiegel voorhoudt, enzovoorts. Poeh, dat smaakt naar
meer’. Dat kan dan helpen om de anderen het bruggetje over te trekken van ‘we kunnen veel meer met
Communicatie dan alleen maar het uitvoerende werk’. Dat is in feite het principe ‘vreemde ogen dwingen’. Het
kan best zijn dat wat een externe roept precies hetzelfde is als wat een vaste adviseur ook al jaren roept, maar
het tot zijn of haar frustratie niet voor elkaar krijgt. Heel flauw, maar het feit dat een externe het roept zorgt er
vaak voor dat er wel naar wordt geluisterd en het wordt geaccepteerd. Want die komt van buiten dus die zal
het wel weten. Vaak werkt het wel zo. Daar kun je als afdeling ook gebruik van maken als je het zelf niet voor
elkaar krijgt. Het verschilt heel erg per situatie . Ik ken Nijkerk niet, maar het zijn wel dingen waar je over na
moet denken omdat je wel ergens naar toe wilt, je wilt je doel bereiken. Bedenk ook goed wie welk gedeelte
gaat doen, in plaats van dat je een nota schrijft en het vervolgens in het college gooit. Dan wordt het vaak
afgekeurd ondanks het feit dat het best een goede nota kan zijn. De manier waarop je het brengt en de
samenwerking met de betrokken partijen kan het succes of falen betekenen. Het proces is vaak belangrijker
dan de inhoud. Natuurlijk gaat het om de inhoud, maar het proces, de verpakking is ook wezenlijk. We zien het
in de politiek: degene die het beste gebekt is en de beste oneliners heeft wint daar stemmen mee. Als
communicatiemensen vergeten we heel vaak om op die manier naar ons eigen vak te kijken en onze plek in de
organisatie: het bekende werk van een loodgieter waarbij het thuis een zooitje is, de psycholoog die van zijn
eigen gezinsleven een puinhoop maakt, de dokter die zelf ongezond leeft. Hetzelfde syndroom zien we ook
terug bij communicatiemensen.
Hoe kijkt u aan tegen de balans ‘kritische gesprekspartner’ en ‘meebewegen’?
Alleen maar je gesprekspartner naar de mond praten is onzin, want dan ben je geen goede adviseur. Een
bestuurder heeft er veel meer aan als hij die spiegel voor gehouden wordt. Alleen hoe je dat doet hangt heel
erg af van de bestuurder en de aard van de relatie. Als je alleen maar gaat lopen beuken en buffelen, dan
creëer je weerstand en ben je niet slim bezig. Soms kun je beter even meepraten, vooral vragen stellen en
daarna je advies geven. Dat klinkt makkelijk – de praktijk is veel moeilijker – maar zo moet je wel bezig zijn
omdat je een bepaald doel wilt bereiken.
Waar we het overigens nog niet over gehad hebben, maar waar ik wel benieuwd naar ben is de positie van de
raadscommunicatie. Heeft de griffie een aparte communicatieadviseur of is een van de mensen van
Communicatie ook adviseur via de griffie voor de raad? Want sinds het dualisme is de taak van de griffie
breder en zwaarder geworden. Je ziet steeds meer dat Communicatie ook als aparte functie voor de raad
ingevuld wordt.
Communicatie heeft daar voor zover ik weet geen rol in, behalve dat we de raad en de commissies de
persberichten sturen.
Formeel heeft de raad een andere verantwoordelijkheid richting de samenleving en dat heeft veel met
communicatie te maken. Daar heb je waarschijnlijk geen fulltime communicatieadviseur voor nodig, maar het
is wel goed om apart te benadrukken hoe de communicatiefunctie van de raad ingevuld wordt. Het kan zijn
dat je een half fte toevoegt aan je mensen die werkt voor de raad en de rest van de tijd voor de organisatie. Ik
ben benieuwd of er in de nota Communicatie hier een hoofdstuk of paragraaf aan gewijd wordt.
De mediawereld is de laatste tien jaar enorm veranderd en nieuwe ontwikkelingen blijven komen. Wat
heeft dit volgens u voor gevolgen voor Communicatie?
Ik denk dat je als communicatieafdeling bij een overheid op zijn minst op de hoogte moet zijn van wat er
allemaal speelt op het gebied van nieuwe media. Weeg vervolgens per onderwerp af of je het wel of niet inzet.
Gaan we wel of niet twitteren, bloggen en hyven? Daarbij is het heel belangrijk om in de gaten te houden wat
het betekent voor het beheer. Want hoe vaak gebeurt het niet dat een wethouder een blog gaat bijhouden,
maar het na verloop van tijd zat is en laat versloffen. In zo’n geval kun je er beter niet aan beginnen. Weet wat
er allemaal mogelijk is, maar bekijk het ook heel erg per project. Bij een groot project met veel betrokkenen is
het heel makkelijk en werkbaar om er een projectwebsite aan te hangen (gelieerd aan de gemeentelijke
huisstijl). Hierop verstrek je informatie. Je kunt er ook goed een platform van maken. Stel dat het een project
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behelst waarbij de provincie, het waterschap, private partijen, een actiegroep en de gemeente bij betrokken is.
Maak er een platform van onder het beheer van een onafhankelijke persoon en maak duidelijke afspraken.
Hierop kunnen alle partijen hun informatie kwijt. Voor de volgers van het project is het eenvoudig, omdat ze
weten dat daar alle informatie staat in plaats van dat je vijf websites bij moet houden. En volg ook wat er
speelt en wat er allemaal geroepen wordt. Je kunt ook een Hyves‐pagina opzetten over een project, zodat alle
betrokkenen iets kwijt kunnen over het project. Natuurlijk, bij elk participatietraject geldt dat je vooral de
tegenstanders hoort. Dus moet je er van alles aan doen om te zorgen dat ook anderen betrokken worden. Dat
kan zijn door mensen een op een te benaderen en stimuleren mee te doen. Het is wel een risico, maar het is
geen reden om dan maar geen participatie te doen. Besluit je een participatietraject te doen, dan besluit je
daarna de speelruimte en welke middelen je gaat inzetten. Het standaard grijpen naar een informatieavond is
vaak niet slim, omdat daar de tegenstanders komen die hun gal spugen. Zorg in zo’n geval dat niet de
wethouder of projectleider alles over zich heen krijgt, maar kanaliseer dat door een onafhankelijke
gespreksleider aan te stellen. Wanneer een informatieavond niet slim is omdat je je eigen weerstand creëert,
kun je ook een inloopbijeenkomst organiseren en het opzetten als een soort ‘marktje’. Dan wordt het meer
een op een, maar het hangt af van het project en de fase waarin het project zich bevindt. En daar moet je als
Communicatie over nadenken: wat doen we, wanneer doen we dat, welke middelen zetten we in. Op zich
klopt het dat mensen die tegen zijn het hardst roepen, maar denk er ook over na om ambassadeurs in te
zetten bij een project. Bij bijvoorbeeld een binnenstadstraject is de middenstand bijna altijd tegen omdat ze de
omzet zien zakken. Alleen zijn er ook altijd partijen die voorstander zijn en betrek die er heel bewust bij. Stel er
zit een theater in de binnenstad en die is voor het project omdat hij kansen ziet voor zijn bedrijf. Nodig hem uit
voor een interview in de nieuwsbrief. Of vraag aan hem de huis‐aan‐huiskrant te benaderen en zijn verhaal te
doen. Door op zo’n manier ambassadeurs in te zetten kun je sturen. Het is niet slim om alleen als gemeente
steeds de boodschap te verkondigen, omdat veel mensen per definitie argwanend tegen de overheid staan.
Dus als andere partijen ook vertellen waarom een project goed is en daarvoor redenen aangeven, kun je daar
gebruik van maken. Tegelijkertijd moet je zorgen dat je uitingen niet alleen een PR‐blaadje worden, want je
moet ook de kritiek serieus nemen. Op het moment dat je weet dat er partijen zijn met andere belangen en ze
zijn tegen: laat ze maar aan het woord in je nieuwsbrief. Het zou dom zijn om dit niet te doen, omdat die
geluiden er zijn. Zie het als een kans om te laten zien dat je ze als overheid ziet, hoort en serieus neemt. Als het
je eigen medium is heb je een voorsprong, omdat je in dezelfde nieuwsbrief de wethouder op de bezwaren in
kan laten gaan. Dan neem je ze én serieus én je zet je eigen verhaal er tegenover. Als je dat niet doet is het
inderdaad: de overheid luistert niet, ze weten niet wat er speelt, ze drijven hun zin door. Men is geneigd alleen
een positieve boodschap te brengen, maar mensen zijn niet gek. Ze weten heel goed wat er speelt, zeker met
de huidige middelen. Dus laat zien dat je de mensen hoort, ga het gesprek aan en wissel argumenten uit. Dat
werkt veel beter dan te doen alsof het er niet is.
U ziet dus duidelijk een veranderende rol voor Communicatie.
De overheid is gewend om vooral de eigen mening te zenden via persberichten en de website. Ook is de
overheid vaak gewend dat ze de regie hebben. Daarom wordt er goed nagedacht over wanneer het
persbericht eruit gaat: eerst moeten we de eigen mensen en de raad informeren, daarna kan het persbericht
er pas uit, want de wereld is te klein als raadsleden door de pers benaderd worden als ze niet eerst zelf zijn
geïnformeerd. Dat is begrijpelijk, maar een organisatie heeft dit niet meer in de hand. Voordat het persbericht
geformuleerd is, of de brief naar de raad verstuurd is, is er al lang getwitterd of gelekt door iemand. De
boodschap is de wereld al in. De media volgen via Google Alerts, twitterberichten of wat voor programma dan
ook wat er speelt. Dus het idee dat je als overheid de regie over de communicatie hebt, is achterhaald. Dat kan
niet meer en dat moet je ook niet meer willen. Wat je wel kan doen is ervoor zorgen dat in ieder geval de
juiste informatie bij de overheid te vinden is: relevant, juist, tijdig, te traceren, enzovoorts. Zet
onderzoeksrapporten en andere openbare documenten op de website. Zeker bij gevoelige projecten: weet
wat er speelt door gebruik te maken van ‘webcare’. Dan kun je ontdekken dat een bepaalde groep zich wel
heel negatief uitlaat en daarover kun je ‘sparren’ met je wethouder. Maar je kan ook op bestaande forums
reacties plaatsen als overheid. Als je het maar feitelijk houdt. Er wordt bijvoorbeeld op een forum geroepen
dat er gebouwen van vijftig meter hoog komen. Het onderwerp is met emotie geladen en gaat een eigen leven
leiden. Dan kun je als overheid jezelf op zo’n forum voorstellen: ik ben die en die, even voor de goede orde, de
feiten zijn dat de gebouwen maximaal dertig meter hoog worden. Verwijs waar je de juiste informatie terug
kunt vinden en op zo’n manier kun je de emotionele discussie kanaliseren door puur feiten te geven. Er wordt
vaak zoveel onzin op forums geschreven, dan moet je als overheid je feitelijke informatie daar tegenover
stellen. Anders woekert het maar door. Dit zijn manieren om het in ieder geval een beetje bij te kunnen sturen.
Daarom moet je het structureel inbedden. Bijvoorbeeld iemand aanstellen die elke dag even de media in de
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gaten houdt. Als er dan iets gebeurt kun je handelen en bijvoorbeeld de wethouder adviseren. Als overheid
kun je er ook voor kiezen om dit niet in de gaten te houden, maar dan heb je dus niets meer in de hand.
Kunt u dit toelichten?
Een ander voorbeeld wat hiermee te maken heeft is de crash van het Turkse vliegtuig vorig jaar bij Schiphol.
Het bericht was via Twitter als eerste de wereld in, de media sprongen daarop in en daarom was er al heel snel
heel veel bekendheid aan de ramp. Autoriteiten moeten logischerwijs het een en ander goed uitzoeken en dat
kost tijd. Maar de eerste persconferentie die werd gegeven door Schiphol en gemeente Haarlemmermeer,
bestond voor een groot deel uit het herhalen van wat eigenlijk al lang bekend was. Dat hoef je dan niet meer
te doen! Natuurlijk, dit is wel de plek om geruchten te bevestigen of foute informatie te corrigeren, maar je
hoeft niet exact te herhalen wat bekend is. Daarom moet je tegenwoordig zulk soort persconferenties anders
inleiden en andere informatie geven. Dit is een typisch voorbeeld van dat de overheid niet meer de alleen‐
verspreider is en de regie niet meer in handen heeft. Vanuit de samenleving komt veel informatie en kennis.
De overheid moet daar mee om leren gaan. Dit geldt ook bij participatie: gebruik de kennis uit de samenleving!
Vroeger was het alleen inspraak (vaak ook nog eens een wassen neus). Toen kwam het betrekken van de
mensen en luisteren naar de belangen. Maar ik zeg niet voor niets dat participatie vooral bedoeld is om een
plan te verbeteren, omdat er veel kennis in de samenleving zit. Mensen kunnen bijvoorbeeld in dezelfde sector
werkzaam zijn als waar het plan over gaat. En ook via internet is veel informatie te vinden, rapporten zijn
overal ‘op te halen’ en dat bespreken ze weer met vrienden die werkzaam zijn op dit gebied, enzovoorts.
Mensen hebben veel meer kennis en daarom kan je er niet meer mee volstaan door te zeggen dat ‘je mee mag
praten omdat je als bewoner overlast kan ervaren’. Nee, de mensen zelf hebben ook kennis en ervaring. Het is
onzin om te denken dat alleen de professionals weten hoe het moet en de rest mag alleen meepraten omdat
ze betrokken zijn. Betrek hen erbij omdat je plan er beter door wordt! Dat is een andere manier van denken,
maar die kant gaat het steeds meer op: van buiten naar binnen denken!
Veel partijen of bestuurders zeggen dit ook, maar hoe kan Communicatie daar in de praktijk mee omgaan?
Natuurlijk, elke politieke partij roept dit, vooral in de verkiezingsperiode. Daarom kun je als communicatie‐
afdeling de verkiezingsprogramma’s scannen op aspecten die voor Communicatie belangrijk zijn. Zodra het
coalitieakkoord en collegeprogramma gereed zijn, noteer dan alle onderdelen die invloed hebben op
Communicatie. Dit is vaak heel veel en dan kun je zeggen: beste collegeleden, jullie hebben dit en dat
geroepen, in de praktijk betekent dit zus en zo. Dan heb je waarschijnlijk een enorme communicatieafdeling
nodig om de woorden waar te maken. Daarover kun je dus met het college in gesprek gaan. En het college
vervolgens weer met de raad. Want op hetzelfde moment roepen ze dat er ambtenaren uit moeten, inclusief
de externen omdat die te duur zijn. Maar ze roepen ook dat de samenleving meer betrokken moet worden en
dat er open en transparant gecommuniceerd moet worden. Nou, dat gaat dus niet vanzelf. Het kost
menskracht. Daarmee kun je in gesprek gaan met het college en zeggen: ‘Dit staat in jullie coalitieakkoord, als
je dat gaat doorvertalen naar communicatie‐inzet, dan betekent het dit en dat. Roept u maar, hoe gaan we
hiermee om? Jullie willen transparantie en openheid, wij kunnen jullie dit bieden als we aan het begin van het
proces meedenken en dan kunnen we jullie daarover adviseren. Als jullie ons alleen een persbericht laten
versturen en een artikel in een huis‐aan‐huiskrant, zijn we vaak al te laat. Want wie regelt dan de participatie?
De projectleider? Prima, maar regel dan ook dat het goed gebeurd.’ Op zo’n manier maak je ze bewust en kun
je vanuit het coalitieakkoord heel concreet het gesprek aangaan. Door dit gesprek aan te gaan kun je je positie
als communicatieafdeling in de lift zetten, gebaseerd op feiten en op wat het college zelf wil. Dus ik mag hopen
dat ook met de nota Communicatie en nota Burgerparticipatie goed gekeken is naar wat de raad en het college
wil. Dat staat allemaal in hun programma’s. Stem je nota af op bijvoorbeeld de duur van de regeerperiode van
vier jaar en bouw evaluatiemomenten in. Hoe je het wendt of keert, je werkt als communicatieafdeling binnen
een politiek‐bestuurlijke organisatie. Dat betekent dat de raad uiteindelijk beslist. Met deze realiteit heb je te
maken en daar moet je een weg in zien te vinden.
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Arjan van Vugt is manager van de dienst Marketing, Communicatie en Studentzaken aan de Christelijke
Hogeschool in Ede. Daar is hij momenteel ook interim manager van de dienst Personeel & Organisatie.
Daarvoor doceerde Arjan van Vugt communicatiestrategie en overheidscommunicatie. Ook was hij lid van
het managementteam van de opleiding Communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam deed hij zijn doctoraal voor de masteropleiding Politieke Communicatie.
Vindt u dat Communicatie als lijn‐ of stafafdeling gepositioneerd moet worden?
Ik vind dat Communicatie een stafafdeling hoort te zijn. Het ligt er natuurlijk wel aan wat de communicatie‐
afdeling precies doet en in wat voor type omgeving zij opereert. Als het gaat om overheden dan vind ik dat
Communicatie écht ondersteunend is aan de diensten die in de volle breedte in de lijn zitten. En daarnaast ook
de ondersteuning van het college van B en W. Het is de vraag of het uitmaakt of Communicatie als lijn‐ of
staffunctie is gepositioneerd als het gaat om het functioneren. Het kan overal anders georganiseerd zijn, maar
als het gaat om invloed, dan is een staffunctie van groot belang. Zij zitten namelijk dichtbij het college. Het
benoemen van een lijn‐ of staffunctie is één, maar je zou daarna gelijk de vraag moeten stellen: wat doen ze
precies in beide gevallen en wat zijn de verantwoordelijkheden? Wat betekent het als ze in de staf zitten en
waar zijn ze bij betrokken?
Vindt u dat de keuze tussen lijn‐ of stafafdeling afhangt van waar Communicatie qua werkzaamheden het
meest voor doet?
De overheid biedt natuurlijk allerlei diensten aan, bijvoorbeeld groenvoorziening. Bij Communicatie denk ik
aan een ondersteuning van die diensten en daarom denk ik aan een staffunctie. Maar je zou ook kunnen
zeggen dat Communicatie zelf een dienst is, omdat wij als overheid goed moeten communiceren met de
inwoners. Je zou kunnen zeggen dat publieksvoorlichting een dienst is. Specifieke diensten als deze zou je wel
in de lijn kunnen zetten. Dan kies je ervoor om de afdeling op te delen. Maar als je het over de
communicatieadviseurs van het college of de directie hebt, dan is dat echt staf.
Vindt u dat Communicatie centraal of decentraal georganiseerd moet worden?
Dat heeft heel sterk met de omvang van de totale organisatie te maken. Centraal of decentraal is denk ik in
heel veel organisaties een discussie. Bij decentraal krijg je onherroepelijk dat het uiteindelijk duurder wordt. Je
gaat decentraal toch een eigen expertise opbouwen. Daardoor wordt het delen van kennis lastiger. Maar
tegelijkertijd zit je wel dichter bij de activiteiten en kun je een betere dienstverlening bieden. Het is voor mij
ook een kosten en batenverhaal.
Hangt het centraal of decentraal organiseren volgens u af van de capaciteit?
Ik weet niet of het vergelijkbaar is met de situatie hier, maar wij hebben onze adviseurs centraal
georganiseerd. De adviseurs krijgen op jaarbasis een bepaald aantal uren van mij. De academies huren hen in
feite in. Bij ons is ook sterk de roep: wij hebben hen liever bij onszelf zitten, want dan kunnen we meer met
hen doen. Ik ben nu zelf ook op z’n moment gekomen dat ik hier over nadenk. Maar het heeft echt met
omvang te maken. Operationeel zie ik decentraal wel zitten, maar voor het ‘harde advies’ zie ik dat niet zitten.
Ik kan me voorstellen dat als de organisatie nog groter wordt, dat decentraal dan een goede mogelijkheid is,
maar nu zijn we daar nog te klein voor. Als je het decentraal organiseert is de tweede vraag: hoe bewaak je de
eenheid? Hoe hou je de huisstijl eenduidig vast? Hoe bewaak je de overkoepelende corporate communicatie?
Centraal of decentraal is denk ik altijd in beweging in organisaties en het is zoeken wat het beste aansluit bij
jouw organisatie.
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Wat vindt u de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor de communicatieafdeling van
gemeentelijke overheden?
Volgens mij moet je het indelen in een stuk advies‐ en beleidswerk. En aan de andere kant het uitvoerende
werk en publieks‐ en persvoorlichting. Maar beide takken hebben wel sterk met elkaar te maken. Je kunt het
niet uit elkaar halen, maar er zit wel een verschil in de werkzaamheden. Ik vind dat het zwaartepunt hoort te
liggen op het geven van advies. De communicatieadviseurs bij een gemeente moeten in mijn ogen gekoppeld
zijn aan de wethouders en daarmee gekoppeld zijn aan de terreinen waar de wethouders over gaan. Daarmee
zijn ze ook gekoppeld aan de afdelingen die onder deze wethouder vallen. Dat is de advieskant. Vervolgens kan
er voor de uitvoering en de verwerking nauw samengewerkt worden met communicatiemedewerkers. Dat zijn
degene die bijvoorbeeld de teksten schrijven, de brochures maken, et cetera. De communicatieadviseurs doen
in een kleine gemeente vaak de persvoorlichting, omdat zij dichtbij de wethouders zitten. Het is dus
afhankelijk van de grootte van de gemeente en de afdeling Communicatie.
Hoe belangrijk is het om rechtstreekse lijnen te hebben met het college, de directie of het
managementteam?
Dat vind ik enorm belangrijk. Eigenlijk heb je het dan toch ook weer over de discussie: lijn of staf. En wat
betekent het dan om in de staf te zitten? Ik vind eigenlijk dat een communicatieadviseur er altijd bij moet zijn.
Hij of zij moet gewoon weten waar het over gaat. Als je niet bij managementteamvergaderingen bent, mis je
de discussies en weet je niet precies wat de finesses zijn waar het om gaat. Dat is onhandig en daardoor wordt
je steeds meer een verlengstuk van het college of de directie. Zij zeggen dan sneller: wij willen dit, ga jij het
maar doen. Het anticiperen en meedenken op beleidsniveau vanuit communicatieperspectief kan op deze
manier steeds minder worden. Er zijn namelijk al besluiten genomen en dan moet ik het gaan uitvoeren. Dan
moet ik achteraf gaan roepen: ‘Is het besluit wel zo handig? Communicatief gezien had je ook dit of dat
kunnen doen’. Dus ik zou zeggen: een adviseur moet echt de rechterhand zijn van het college en bij veel
overlegmomenten aanwezig zijn. Zelfs bij een B en W‐vergadering. Je moet communicatie niet
onderwaarderen en er juist een hele belangrijke rol in zien.
Hoe ziet u vanuit het gezichtspunt van een wethouder de toegevoegde waarde van een communicatie‐
adviseur die bij een collegevergadering aanwezig is?
Alle onderwerpen die spelen, alle besluiten die genomen worden: er zit altijd een communicatiecomponent
aan. Ook aan bijvoorbeeld de begroting, het idee om een wijk opnieuw in te richten. Daar denken mensen
vaak niet aan. Dat is nou het communicatievak: anders zou het geen specialisme zijn. Dan zou iedereen
communicatie kunnen doen en zou je ervan uitgaan dat iedereen wel denkt aan communicatie. Maar dat is in
de praktijk niet zo. Dat denken de mensen wel, maar de praktijk wijst voor mij gewoon uit dat er aan
communicatie niet voortdurend gedacht wordt. Of pas helemaal aan het eind van een traject: ‘oh, dit moeten
we ook nog communiceren’. Als je er een communicatieadviseur bij hebt, denkt hij vanaf het begin af aan mee
vanuit communicatieperspectief. Hij kan dus vanaf het begin af aan wanneer er een thema aangesneden wordt
adviseren. Stel er is een probleem, dan kan hij in het begin adviseren hoe het communicatief opgelost kan
worden. Of hoe gaan we dit beleid ‘wegzetten’? Kunnen we vanuit Communicatie er iets mee? Kunnen we
interactieve beleidsvorming toepassen? Betrekken we de burger? Begrijpt de burger dit besluit? Dit soort
vragen ga je dan niet aan het eind stellen, maar heb je al vanaf het begin af aan op tafel. Het gaat dan niet
zozeer om de echte inhoud van het debat, maar om de communicatie daaromheen. Maar het kan wel zo zijn
dat je door de communicatiecomponent de inhoud beïnvloedt. Dat vind ik helemaal mooi. Een voorbeeld: aan
de ene kant roep je dat je moet bezuinigen, maar je weet ook dat je ergens anders veel geld overhoudt. Dan
kan een communicatieadviseur vanaf het begin af aan zeggen: ‘we hebben straks echt een probleem om de
bezuinigingen te verkondigen, want we weten dat we geld over hebben en dat dit laatst in de krant heeft
gestaan. Hoe zien jullie je dat voor je?’ Dan zou het dus zelfs zo kunnen zijn dat je invloed hebt op zo’n besluit
rondom bezuinigingen. Dat heb ik zelf wel eens meegemaakt. Je kunt dat aan je medewerkers toch niet
verkopen?
Daarmee is de communicatieadviseur dus ook een vertegenwoordiger van de buitenwereld of interne
groepen.
Ja, de communicatieadviseur kan dus ook in de rol van ‘advocaat van de duivel stappen’. Als je een goede
communicatieadviseur hebt doet hij dit natuurlijk. Hij of zij denkt na welke vragen journalisten over het
onderwerp gaan stellen. Die vraag moet hij dus al eerder op tafel hebben gehad.
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Heeft u ideeën over hoe je Communicatie zichtbaar kan maken in organisaties? Bijvoorbeeld in het laten
zien van resultaten.
Dat is altijd heel erg lastig, omdat Communicatie altijd een onderdeel is van een mix van zaken. Wij proberen
Communicatie zichtbaar te maken aan de hand van harde cijfers. Wij kunnen resultaten meten van hoe de
instroom van studenten is en daaruit afleiden of we het als CHE goed doen of niet. Maar je weet niet of dat
door Communicatie komt. Het kan ook komen door goede docenten of producten. Daarom meten wij op open
dagen hoe studenten bij ons binnenkomen. Welk middel heb je gezien of via welke route kom je bij ons
terecht? Op die manier kunnen wij het effect van onze communicatiemiddelen meten. Wij doen ook eenmaal
per twee jaar een imago‐onderzoek. Daar kun je dus in zien hoe het is gesteld met de naamsbekendheid, hoe
de verschillende doelgroepen ons zien. Je kunt daaruit opmaken hoe je communicatie het gedaan heeft. We
meten ook echt of onze kernwaarden (relatie, inhoud, verantwoordelijkheid) bekend zijn onder de
doelgroepen. We meten dat niet in die waarden, maar als je mensen vraagt waar de CHE voor staat, noemen
ze dit soort waarden dan in hun eigen woorden? Als dat zo is, dan doe je het goed in je communicatie. Dit
soort effectmetingen zouden gemeenten ook kunnen doen, bijvoorbeeld bij een nieuw product voor de
burger. Aan de hand van kennis, houding en gedrag kun je dit meten. Kennen ze het nieuwe product?
Verandert het hun houding? Verandert hun gedrag? Dat laatste is heel moeilijk en bereik je bijna niet door
communicatie. Maar de kennis is goed te meten. Maar ook intern kun je tevredenheidonderzoeken doen door
te vragen hoe men de dienstverlening van de communicatieafdeling ervaart. Weten mensen waar de afdeling
voor staat en is de afdeling makkelijk te bereiken?
Doen jullie dit soort onderzoeken regelmatig?
Zowel interne als externe onderzoeken doen wij elke twee jaar. Wij hebben een afdeling kwaliteitszorg die
doen vooral de onderzoeken. Deze afdeling gaat vooral over de kwaliteit van het onderwijs, maar daaraan is
ook altijd de kwaliteit van de ondersteunende functies zoals Communicatie gekoppeld. Bij ons is dat
waarschijnlijk anders geregeld dan bij een gemeente, maar het zou niet verkeerd zijn om een afdeling te
hebben die zich bezighoudt met de kwaliteit van de dienstverlening van de overheid. Bij ons doet deze afdeling
steekproeven en andere audits. Als er geroezemoes is dan start de afdeling Kwaliteitszorg een audit: niet om
mensen af te schrikken maar om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren.
Van communicatieadviseurs bij de overheid wordt gezegd dat zij de koortsthermometer van de samenleving
zijn. Oftewel, ze halen de buitenwereld met alles wat speelt naar binnen de organisatie in. Vervolgens
confronteren ze de bestuurders, directie en MT hiermee en geven advies. Wat is uw visie op deze
omschrijving?
Ja, dat is wat ik net eigenlijk ook zei: de communicatieadviseur moet de rol van ‘advocaat van de duivel’
innemen. Hij moet de burger vertegenwoordigen en de buitenwereld naar binnenhalen. Dat is de radarfunctie
van de communicatiespecialist in bedrijven, maar dat geldt juist ook heel sterk voor gemeenten. Een goede
communicatiemedewerker is juist heel sterk georiënteerd op de buitenwereld. Als hij dit krachtig naar binnen
kan brengen, dan is hij een goede. Vaak wordt dit intern niet gewaardeerd, maar dat is een ander verhaal.
Ik merk dat veel mensen die ik heb geïnterviewd struikelen over het woord ‘koortsthermometer’. Ze
verwachten namelijk dat elke medewerker zelf het vermogen heeft om aan te voelen hoe de buitenwereld
denkt en hoe je daar het beste mee om kan gaan.
Dat is te naïef. Van oudsher is het al zo dat de radarfunctie van organisaties aan de PR‐medewerker
toegeschreven wordt. En dat is ook logisch, omdat de communicatiedeskundige altijd gericht is op hoe je
boodschappen het beste kan overbrengen op doelgroepen. Hij is gericht op de buitenwereld, want dat is zijn
vak: boodschappen overbrengen door goed aan te sluiten bij de doelgroep. Hij is altijd bezig met wat daar leeft
en speelt, zodat boodschappen kunnen aansluiten. Dat is echt een vak. Door te zeggen dat iedereen dat kan
zeg je eigenlijk: communicatie is geen vak. Natuurlijk komt iedereen uit een gezin, woont iedereen in een
bepaalde wijk en hoort iedereen bepaalde geluiden over wat inwoners vinden. Maar dat systematisch en
professioneel doen, en dat vervolgens vertalen naar ‘wat betekent dat dan voor ons en onze communicatie’,
dat kan niet iedereen. Dat is onzin. Ik vind zelfs dat de communicatieafdeling door middel van onderzoek dat
ook als belangrijk onderdeel van haar taken moet zien. Er moet voortdurend onderzoek gedaan worden naar
‘hoe denkt de burger hierover’. Dat soort onderzoek moet je blijven uitvoeren.
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Bedoelt u met onderzoek het enquêteren of ook het monitoren op internet over bepaalde onderwerpen
worden besproken?
Je kunt nooit alles doen. Je moet focussen op issues die echt belangrijk zijn. Dat zijn zo’n twee tot vijf issues en
die volg je. Daar bedenk je een strategie voor hoe je dat doet en daar kun je verschillende onderzoeks‐
methoden voor gebruiken. Je kunt de kranten on‐ en offline analyseren om te zien wat er in de media speelt
over jouw onderwerp. Bij wijze van spreken begin je elke ochtend met het lezen van de krant. Of je gebruikt
een knipselservice. Bedenk een methode waarmee je het issue volgt en houd bij of het positief, neutraal of
negatief besproken wordt. Hiermee maak je ook meetbaar hoe er over je gesproken wordt en wat de
maatschappelijke beleving is rond een bepaald onderwerp. Maar je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld
verschillen in wijken en dan moet je enquêteren. Ik vind dat je dat echt wel moet doen om de meningen van
inwoners te peilen. Onderwerpen zijn vaak politiek geladen, dus wethouders hebben er ook alleen maar baat
bij. Als politici willen zij toch ook weten wat er onder de inwoners leeft.
Graag wil ik het nog hebben over nieuwe en sociale media. Op landelijk niveau gebruiken politici Twitter en
Hyves. Zij hebben veel ‘followers’. Wat is uw visie op deze ontwikkelingen voor lokaal bestuur?
Met nieuwe ontwikkelingen weet je nooit zeker of het een hype is of niet. In mijn karakter zit het om even
afwachtend te zijn en te zien wat er gebeurd. Als het over Twitter gaat, uiteindelijk is het zo dat alle berichten
die op Twitter verschijnen, ook op een andere manier bekend zullen worden. De kracht van Twitter zit hem in
de snelheid van de berichtgeving en dat heeft volgens mij vooral waarde richting de media. Dus als ik politicus
was, dan zou ik wel gaan twitteren en dan zou ik strategisch nadenken over wat voor soort berichten ik zou
plaatsen. Want je ziet dat media snel te werk gaan. Vroeger had je deadlines, maar deadlines bestaan niet
meer. Alle kranten hebben websites en journalisten denken niet meer in deadlines. Als er nu nieuws is, dan
moet dat eigenlijk binnen twee minuten op internet staan. Via Twitter kun je daarop inspelen: als je wilt dat
iets uitlekt of bekend wordt kun je zelf heel goed het moment bepalen. Je hebt direct je ‘volgers’ te pakken.
Maar je moet niet de illusie hebben dat het zo’n sterk communicatiemiddel is dat het alle andere middelen
overtreft. Het is naar mijn idee een toevoeging en aanvulling op de bestaande middelen. Je ziet in politieke
campagnes wel dat het werkt: wie als eerste iets roept over een bepaald onderwerp staat als eerste op
internet. Vervolgens reageren anderen, maar jij bent ‘leading’ in het debat omdat jij als eerste iets via Twitter
hebt geroepen. Dat is een raar fenomeen, maar zo zie je het wel gebeuren. Dat kun je dus strategisch inzetten
en ik vind dat politici dat moeten doen.
Vindt u dat Communicatie moet adviseren op welke manier Twitter ingezet wordt en wat voor soort
berichten er geplaatst (mogen) worden?
Ja, en ik zou het heel strategisch aanpakken. Voorkom dat er non‐informatie op gezet wordt en dat mensen
zelf gaan uitvogelen wat ze erop zetten. Dus ik zou het heel professioneel aanpakken, dat is echt de taak van
een adviseur: hoe gaan we Twitter strategisch inzetten in ons communicatiebeleid? Ik zie het vooral als een
middel om de intermediair naar de burger te beïnvloeden. Want er zijn denk ik niet zoveel gewone burgers die
op Twitter de wethouder zullen volgen. Maar de lokale media volgen hen natuurlijk wel en dat kan van invloed
zijn.
En hoe denkt u over de inzet van andere sociale media bij de gemeentelijke overheid?
Andere sociale media zoals Hyves, YouTube en LinkedIn kan de gemeente natuurlijk ook inzetten. Je moet
erover nadenken hoe je daarmee contacten tot stand brengt waardoor je inwoners of andere doelgroepen aan
je bind en ze ook iets kan bieden. Je zou best eens een brainstorm kunnen beleggen over hoe je misschien per
onderwerp deze ontwikkelingen zou kunnen gebruiken. Voor ons als hogeschool is dat ook interessant. We
hebben een eigen YouTube‐kanaal. De doelgroep is anders, maar het zijn manieren om contacten tot stand te
brengen waar voor anderen ook weer wat te halen valt. Vroeger kostte een filmpje maken klauwen vol geld.
Met veel moeite kreeg je het op een dvd en op je website. Het laden duurde ook een flinke tijd, maar nu
maken we gebruik van YouTube. Qua kwaliteit gaan de filmpjes achteruit omdat ze steeds sneller gemaakt
worden: je stuurt iemand met een camera door de gang en er is weer wat nieuws. Maar tegelijkertijd zie je dat
je ze perfect kan inpluggen in bijvoorbeeld je digitale nieuwsbrieven. Je moet er wel goed over nadenken wat
je hier precies mee wilt: waar maak je filmpjes van en waar verbinden wij onze naam aan? Filmpjes sorteren
echt effect. Mensen lezen geen lappen tekst meer, op internet al helemaal niet. Je zou van beleidstukken ook
een leuk filmpje kunnen maken om het beleid aan de burger uit te kunnen leggen. Ook kun je een database
opbouwen met e‐mailadressen van je inwoners, waardoor je hen online direct kan bereiken. Het zou wel eens
veel meer effect kunnen sorteren, zeker als je aan de jongeren en aan de toekomst denkt. Gisteren hoorde ik
dat twintig procent van de Nederlanders zo’n intelligente telefoon bezit waar je echt alles mee kan doen en
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dat groeit per maand in percentage. Je kunt er donder op zeggen dat over twee á drie jaar bijna iedereen zo’n
ding heeft. Dan is iedereen altijd verbonden met internet, waar ze ook zijn. Dan is dat dus hét
communicatiemiddel, echt hoor. En het wordt steeds meer visueel, want mensen lezen steeds minder teksten.
Als je als overheid iets bekend wilt maken, moet je veel meer van dit medium gebruik maken. Een klein
voorbeeldje: ik ben bezig om een stukje grond naast mijn huis te kopen van de gemeente. Ik moet veel moeite
doen om te achterhalen bij wie ik moet zijn, krijg ingewikkelde brieven. Stel je voor dat ik gewoon een filmpje
kan bekijken waar iemand mij in drie minuten kan uitleggen wat ik moet doen. Plaats er een aantal
voorbeelden bij. Dat zou mij aanspreken en achtergrondinformatie kun je vervolgens uit een pdf‐bestand
halen. Dit soort veranderingen zijn natuurlijk hele zware trajecten en voordat je dat gerealiseerd hebt ben je
wel een flink tijdje verder.
Zijn er nog zaken die we niet besproken hebben, maar die u wel belangrijk vindt om toe te voegen?
Communicatieadviseurs zitten dicht op de wethouders. Je kunt je afvragen: wat is overheidscommunicatie en
wat is politieke communicatie? Heeft een wethouder ook een politieke assistent? Daar moet je wel goed op
letten, omdat het communicatievak daarmee een politiek gevoelig vak wordt. We hadden het net over een
communicatieadviseur die overal bij zit en vanaf het begin af aan betrokken is bij beleidstrajecten. Als je dat
gaat doen, dan wordt een communicatieadviseur eigenlijk ook een politiek adviseur. Dan kun je je afvragen of
dit wel iemand moet zijn die in overheidsdienst is. Of is het iemand die in dienst moet zijn van een partij. Dat
kan een discussie opleveren. Over vier jaar zijn de wethouders anders, maar de adviseurs blijven dezelfde. Kan
dat? Kan de adviseur met even groot gemak een PvdA‐ of een ChristenUnie‐wethouder adviseren? Dat is een
ethische vraag en dat zal per adviseur verschillen.
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Vera de Witte is hoofd afdeling Communicatie & Marketing van CAOP, kennis‐ en dienstencentrum op het
gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Zij is al ruim twaalf jaar een communicatieprofessional in
hart en nieren. Zij heeft onder meer gewerkt als Hoofd Concerncommunicatie Belastingdienst, Hoofd
Corporate Communicatie DJI (Justitie) en als managing consultant bij Berenschot Communicatie. Daarnaast
heeft zij gepubliceerd over public branding, de wereld achter de arbeidsmarktcampagne, kernboodschappen
en de professionele communicatieafdeling. Verder is zij als docent en examinatrice verbonden aan SRM en
Van der Hilst.
Communicatie als staf‐ of lijnfunctie? Hoe belangrijk is deze formele positie in de organisatie? Ik stel me
voor dat het belangrijker is om eerst aanzien (informeel) te krijgen voordat je bezig bent met formele
positiebepaling.
Helemaal mee eens. Dat heeft er mee te maken dat andere afdelingen zoals P&O misschien hetzelfde zouden
willen. Niemand gaat zo’n structuur, dat vaak gepaard gaat met een or‐traject, veranderen omdat jij dat wilt.
Als je in de praktijk bewijst dat het toegevoegde waarde heeft, is het makkelijker iemand te overtuigen dat het
handiger is om het anders te regelen, dan dat je daar eerst mee aan de slag gaat. Dus je moet draagvlak krijgen
en dat gebeurt meestal uit toegevoegde waarde. Ik zou zeggen, bewijs het eerst en ga daarna kijken of een
stafafdeling wel de ideale positie is.
Een positionering als stafafdeling is dus meer gericht op de directie en het college?
Het gaat erom te ontdekken waar de verschillende partijen behoefte aan hebben. Kijk naar de beleidsplannen,
inhoudsplannen en speerpunten van het college. Op basis daarvan en op basis van een aantal punten die je als
communicatiefunctie hoe dan ook wilt oppakken, maak je een plan van aanpak, een visiedocument voor je
communicatieafdeling. Daarin staat je visie op de bijdrage van Communicatie aan de organisatie, wat je precies
gaat doen dat jaar, en ook wat dat kost, wanneer je wat doet en hoeveel capaciteit daarmee gemoeid is. Het
visiedocument toets je vervolgens bij de betrokken partijen: ‘Als we dit als communicatieafdeling gaan doen,
zijn jullie dan tevreden met ons?’
Het toetsen van het visiedocument is daarmee gericht op het krijgen van draagvlak?
Ja, maar ook om aan te geven wat je kunt betekenen. Enerzijds stem je de prioritering af van de taken die je
het komende jaar op gaat oppakken. Anderzijds vraag je commitment en geef je inzicht wat je als afdeling
allemaal doet. Het werkt dus twee kanten op. Je moet wel altijd ruimte houden voor belangrijke onderwerpen
die tussendoor komen, maar je kunt de grote lijnen wel afstemmen en inplannen. Op basis van dit stuk kijk je
dus naar de organisatie die nodig is om de visie te realiseren. Misschien blijkt het dan wel handig om een
adviseur bij MRO of het college te zetten, omdat dat bij wijze van spreke de top‐items zijn. Het gaat dus niet
zozeer om de positionering van de afdeling, maar om hoe je de mensen inzet gerelateerd aan de activiteiten
die je dat jaar gaat verrichten.
Bedoelt u letterlijk iemand bij MRO of het college plaatsen, of veel tijd besteden aan deze zaken?
Stel dat tachtig procent van je visiedocument gericht is op het college, dan zou ik iemand een op een koppelen
aan het college. Wanneer je voor tachtig procent voor MRO werkt kun je tegen hen zeggen dat er iemand
permanent voor hen beschikbaar is, omdat er korte lijnen moeten zijn. Het is hoe dan ook van belang om je
gezicht bij opdrachtgevers te laten zien. Het werkt niet zo dat Communicatie achter een pc kan blijven zitten.
Het is een vak waarbij je loopt, weet wat er speelt en continu voeding houdt met je contactpersonen, de
ontwikkelingen rond het college, maar ook de ontwikkelingen in de maatschappij. Dat betekent dat je veel
loopt, contacten legt, je gezicht laat zien en je veel aan het ‘sparren’ bent.
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In Nijkerk speelt de discussie of de ingehuurde communicatieadviseurs onder gebracht moeten worden
onder MRO, omdat MRO hen heeft ingehuurd voor ‘externe’ projecten. Daarmee organiseer je
Communicatie niet langer ‘centraal’. De vraag is of dit een verstandige keuze is, omdat het een relatief klein
team is dat zelf nog volop bezig is met de visieontwikkeling op het eigen communicatieteam. Wat is uw visie
op een centrale versus decentrale organisatie?
Er zitten twee kanten aan het verhaal. Als MRO hen heeft ingehuurd in plaats van de communicatieafdeling
zelf, geeft dat iets negatiefs aan: de behoefte van zelf inhuren komt voort uit een onvoldoende dienstverlening
vanuit de communicatiefunctie in de organisatie zelf. Beter is natuurlijk als de communicatieafdeling de
gesprekspartner is die eventueel zelf extra capaciteit inhuurt en deze vanuit de centrale afdeling “detacheert”
of toewijst voor de werkzaamheden van MRO. Zo blijf je wel werken vanuit een gemeenschappelijke
(communicatie)visie en werkwijze.
De gedachtegang van eerst centraliseren is helemaal goed, maar niet als daardoor interne opdrachtgevers in
de kou komen te staan. Dan krijg je negatieve gevoelens richting Communicatie. Dat is altijd het spannende: je
eigen ontwikkeling doorzetten en tegelijkertijd blijven bedienen. De winkel blijft open. Dat moet je weten te
managen. Ik zou eerst als communicatieafdeling je eigen visie sterk neerzetten en proberen de twee adviseurs
nog even niet onder te brengen bij MRO. In deze tussenperiode zorg je wel dat je in hun behoefte voorziet
door veel en regelmatig contact te onderhouden, anders zet je hen in de kou. Dit is een belangrijke:
Communicatie is dienstverlenend aan de organisatie.
Kunt u dit toelichten?
Ik leid hier een communicatieafdeling van tweeëntwintig man. Wij werken ook voor het CAOP met
tweehonderd medewerkers en een directie van tien personen. Als een van de directieleden iemand van buiten
gaat inhuren voor communicatieondersteuning, weet ik dat ik een behoefte niet heb gedekt. Ik houd dan ook
contact met de directieleden en vraag regelmatig waar behoefte aan is. Deze behoefte vertaal ik naar
dienstverlening, soms door aanvullende capaciteit van buiten in te schakelen. Als ik het probleem of de vraag
niet zou oppakken, weet ik dat ik het directielid met een probleem cq vraag laten zitten en dat de kans groot is
dat hij dan zelf gaat shoppen voor inhuur of andere oplossing.
Maar waar trek je dan de grens? De communicatieadviseur moet kritisch kunnen zijn.
Natuurlijk moet je ook kritisch kunnen zijn, maar je moet een positie weten te veroveren: je hebt hem niet. Op
het moment dat je je positie moet claimen op basis van ‘dit is mijn functieprofiel dus dit moet ik kunnen’, dan
gaat niemand akkoord. Zeker niet op hoger niveau, omdat zij kijken naar toegevoegde waarde. Een wethouder
heeft bijvoorbeeld twintig dossiers en dertig problemen. Jij zit bij hem aan tafel als je iets komt brengen, niet
als je iets van hem komt halen. Want hij had al dertig problemen, dat moeten er geen eenendertig worden.
Het gaat dus om meedenken, waarde toevoegen, sparren. Als je hierin slaagt zal je opnieuw gevraagd worden
en op den duur structureel aan tafel zitten. Veel communicatieafdelingen denken vanuit hun eigen problemen.
Maar Communicatie is dienstverlenend dus je moet denken vanuit het probleem van de organisatie. Dan nog
kun je overigens kritisch zijn en hoef je niet overal in mee te gaan. Het gaat om kritisch adviseren en
reflecteren op wat er gebeurt, en ook in het aandragen van oplossingen vanuit je vakmatigheid. Daar zit die
kritische houding in. Dat zit niet in alles afhouden en geen bijdrage leveren aan de oplossing.
Communicatie is dienstverlenend aan de organisatiemissie, ‐visie en ‐doelstellingen. Maar wat nou als het
management geen eenduidig beeld heeft van waar we met de organisatie naar toe moeten?
Als communicatieafdeling kun je wachten tot alles helemaal uitgekristalliseerd is en er een heldere koers en
strategie is bepaald. Je kunt ook proactief een positie hierin innemen en de organisatie verder helpen. Vaak is
er al heel veel bekend, verspreid in meerdere stukken of in de hoofden van de bestuurders. Probeer ‘haakjes’
te vinden waar je je communicatiebeleid op kan afstemmen. Daarmee kun je naar de directie gaan. Op die
manier lever je een bijdrage aan de organisatieontwikkeling. Communicatie is dan ook een tool om de
organisatie mee te helpen ontwikkelen.
Communicatie is volgens u dus niet puur de uitvoering van de organisatiestrategie, maar een van de
managementfuncties die helpt de organisatie te ontwikkelen. Het mede ontwikkelen van de organisatie zit
dus vooral in zelf proactief in te steken op waar je als Communicatie een bijdrage kan leveren?
Ja, absoluut. En wat het moeilijke is voor ons als vakgenoten, is om niet vanuit Communicatie te denken, maar
vanuit de organisatie. Waar staat deze organisatie echt? Wat voor ontwikkelingen, risico’s, kansen zie je? Wat
gebeurt er in de samenleving, het college, de partijen, enzovoorts. Probeer de context te voelen van waaruit
de organisatie zich kan ontwikkelen en waaraan je dus als communicatieafdeling kunt bijdragen.
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Omgevingsbewustzijn, meten en monitoren wat er in de samenleving speelt is belangrijk, maar het komt er
in de praktijk wegens tijdgebrek vaak niet van.
Geen tijd hebben vind ik geen goed excuus. Je hoeft geen uitgebreid onderzoek onder inwoners te doen, maar
het gaat erom dat je weet wat er speelt in de gemeente en de organisatie. Wanneer er gezegd wordt dat er
geen tijd voor is, dan zijn de prioriteiten gericht op uitvoerende werkzaamheden: smal, je eigen dingetjes doen.
Terwijl inherent aan het werk van een communicatieprofessional is dat je weet er speelt. Anders gezegd:
communicatie brengt de organisatie en de omgeving in contact met elkaar. Als je niet weet wat er speelt en je
de omgeving en de organisatie onvoldoende in beeld hebt, dan kun je je functie niet uitoefenen en ben je
bezig op uitvoerend niveau en niet met de strategische kant.
Communicatie wil (meer) een adviesfunctie hebben, maar door de jaren heen is er een verwachtingspatroon
gegroeid wat meer gericht is op de uitvoerende rol.
Jouw onderzoek kan een aanleiding zijn voor een andere rol en ander beeld van de communicatiefunctie. Het
is vervolgens aan de communicatiemensen zelf om te bewijzen dat ze die andere (advies)rol kunnen innemen
en die meerwaarde kunnen bieden.
In mijn gesprekken met de wethouders heb ik gevraagd wat ze ervan zouden vinden als er in de toekomst
een communicatieadviseur bij de collegevergaderingen aanwezig is, zodat ze weten wat er speelt en daarom
beter kunnen adviseren. Hier blijkt helemaal geen behoefte aan te zijn, terwijl alle communicatiemensen
vinden dat er een rechtstreekse lijn met de top van de organisatie moet zijn. Hoe is dit te doorbreken of te
veranderen?
De vraagstelling of de wethouders behoefte hebben aan toevoeging van een communicatieadviseur is in mijn
optiek niet de juiste. Als de wethouder geen helder beeld heeft van wat Communicatie kan toevoegen zal
hij/zij negatief zijn op de deelname van Communicatie. Ook hier gaat het dus weer om duidelijk te maken wat
de wethouder eraan kan hebben als Communicatie erbij is: de meerwaarde van de aanwezigheid van
Communicatie, niet de aanwezigheid an sich. Bedenk namelijk dat ook andere functies hetzelfde vragen. Kijk
naar een directievergadering: naast Communicatie willen ook Bedrijfsvoering en HRM graag aansluiten. Voor
je het weet is de directievergadering een ‘poolse landdag’ geworden. De directie benadert de vraag dus niet
vanuit de optiek ‘vinden wij het van toegevoegde waarde dat Communicatie bij een directievergadering zit?’
Zij denken: wat hebben wij er aan? Denk dus niet vanuit Communicatie, maar vanuit de persoon zelf. De
directie zal ja zeggen als ze merken dat het van waarde is als Communicatie er bij zit. Dat geldt ook voor
wethouders. Dus benader het vanuit: wat is belangrijk voor de wethouder, wat kun je bijdragen waardoor hij
je voorstel eigenlijk wel ‘moet’ steunen.
Dus de vraagstelling was van binnen naar buiten: verkeerd om.
Yes! En dat is de fout van veel stafafdelingen. Wij hebben de neiging om te verdedigen waarom we erbij
zouden moeten zitten. De juiste benadering is: wat kunnen wij voor de organisatie betekenen en vanuit die
betekenis is het van belang ons (tijdig) te betrekken: jullie worden er beter van. Kortom: laat je eigen belangen
los en kijk vanuit de ander waarom het voor hen relevant is om je uit te nodigen.
Communicatie moet weten wat er in de samenleving speelt, zodat ze de bestuurders daarmee kunnen
confronteren en adviseren. Sommigen in Nijkerk vinden dat elke medewerker dit aspect mee moet nemen
in zijn werk, is dat reëel om te verwachten?
Het gaat erom dat deze functie belegd is in de organisatie. Als de beleidsambtenaren dat zelf doen is dat prima,
want het gaat niet om het claimen van deze functie voor Communicatie. Communicatie kijkt overigens wel op
een andere manier naar onderwerpen dan beleidsambtenaren, dus hierin kun je opnieuw jouw meerwaarde
als communicatieprofessional laten zien.
U schrijft in uw boek dat de communicatiefunctie niet georganiseerd wordt rondom de eigen dagelijkse
werkelijkheid, maar vanuit maatschappelijke (toekomstige) verwachtingen ten aanzien van de organisatie
en daarmee Communicatie. Wat bedoelt u daar precies mee?
De gemeente Nijkerk staat in de context van de omgeving en Communicatie verbindt organisatie en omgeving
met elkaar. Communicatie kan dus een proactieve trekkersrol hebben bij organisatieontwikkeling passend bij
de omgeving waarin de organisatie opereert.
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U noemt dat monitoring een belangrijke functie is van Communicatie. Bedoelt u daarmee vooral het online
volgen wat er over je gezegd wordt, of breder?
Dat ligt aan je doelstellingen. Op basis van je communicatievisie ga je activiteiten verrichten. Als dat intern
gericht is monitor je op een andere manier dan extern. Bij citymarketing of citybranding zul je moeten meten
onder inwoners, het bedrijfsleven of andere groepen. Monitoren op internet doe je als je ‘imago’ als
onderwerp benoemd hebt in je communicatievisie. Bijvoorbeeld: wij willen imagoverbetering onder onze
eigen inwoners. Monitoren, in welke vorm en met welk doel dan ook, is een cruciaal onderdeel van de
communicatiefunctie. Om organisatie en omgeving te kunnen verbinden, en ook om de eigen activiteiten en
het effect daarvan bij te sturen en te optimaliseren.
Om bij te kunnen sturen of extra kansen te creëren is het wel belangrijk om vroeg in het (beleids)proces te
zitten. Het komt veel voor dat Communicatie aan het eind van het proces betrokken wordt.
Op het moment dat je gevraagd wordt en je zit laat in de lijn, dat heeft dat te maken met het beeld en de
verwachtingen die de ander van de communicatieadviseur of ‐afdeling heeft. In zo’n situatie moet je streven
om naar voren te komen in het proces. Dat betekent dat je opnieuw jouw meerwaarde moet laten zien. Een
voorbeeld: er komt iemand bij je die een flyer wil. Je kunt dan zeggen: ‘ik weet niet of je deze flyer moet willen,
want wij van Communicatie weten dat een flyer geen effect heeft, enzovoorts, enzovoorts.’ Communicatie
heeft op deze manier geen meerwaarde. De ander zal immers weggaan met nog steeds een behoefte (wat de
reden was van de vraag naar een flyer). Beter is het om in het gesprek aan te geven dat die flyer gemaakt
wordt en – door dieper door te vragen om de achterliggende reden cq behoefte te achterhalen – een beter
alternatief naar voren te brengen. Zeg met andere woorden geen nee, maar bied een oplossing. Wij denken
vanuit Communicatie vaak ‘jij krijgt die flyer niet want dat is echt niet effectief’, maar dat is probleemcreërend
en niet probleemoplossend in de zin van: ‘jij krijgt de flyer, maar ik heb ook iets beters’.
Maar ‘iets beters’ kan vaak niet, omdat er aan het eind van een traject geen geld of tijd meer is.
Vaak kan het wel, dat is creatief denken. En het is belangrijk om elke kans te pakken om je meerwaarde te
laten zien. Daarmee creëer je immers een basis. De volgende keer zal de persoon weten dat je wellicht naast
de flyer een andere oplossing bedenkt, of zal de persoon met de vraag zelfs de vraag opener stellen (ik heb dit
probleem kun je me helpen). Zo verover je een positie aan het begin van het traject. Vertrouwen, meerwaarde
en je afspraken nakomen. Dat zijn belangrijke begrippen. Een goede relatie die je hebt opgebouwd met de een
kun je overigens ook gebruiken in het veroveren van positie richting de ander. Stel, je hebt een
vertrouwensband met een wethouder opgebouwd en inmiddels zit je structureel bij deze wethouder aan tafel.
Je zorgt ervoor dat deze met zijn onderwerpen regelmatig positief wordt belicht. Andere wethouders zien dit.
Dan kun je naar andere wethouders stappen en aanbieden een soortgelijke advisering op te bouwen. Dat zijn
de kansen die je als communicatiefunctie moet creëren en pakken.
U vindt het belangrijk om inzicht te hebben in hoe vergelijkbare organisaties Communicatie hebben
ingericht. Vindt u dat belangrijk om te zien of ‘we met de goede dingen bezig zijn’ of te spiegelen?
Vooral om tunnelvisie te voorkomen, want je kunt wel vinden dat je gelijk hebt, maar ten eerste moet je het
ook krijgen. Voorbeelden van buiten helpen je om je eigen visie verder te ontwikkelen en aan te scherpen. Ze
dienen tegelijk als argumenten in interne discussies. De volgende gemeenten hebben het ook op deze manier
aangepakt, dus onze mening ligt in de lijn van meerdere organisaties. Daarnaast is het gewoon inspirerend om
voorbeelden te verzamelen. Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden als dat al uitgevonden is? Je moet
overigens wel goed kijken naar de contextvariabelen: niet een op een overnemen. Andere gemeenten zitten
anders in elkaar, maar dat wil niet zeggen dat je daar niet van kan leren.
Hoe belangrijk is de indeling van de communicatieafdeling? Ik merk dat de communicatiemensen bij de
gemeente Nijkerk praten over wat er anders moet, maar dat er in de praktijk weinig concrete stappen gezet
worden. Bent u het met mij eens dat het belangrijk is om een hoofd of teamleider aan te wijzen om het
team sterker te organiseren?
Ik zou beginnen met de ontwikkeling van een visie op de communicatiefunctie en vervolgens met de
doorvertaling van die visie naar organisatiestructuur, budget, planning en personen (fte). Wat nodig is vloeit
dus voort uit je visie en dat vloeit weer voort uit de organisatiedoelen en het draagvlak voor deze visie. Een
hoofd Communicatie of teamleider Communicatie lijkt mij op zich logisch om sturing te geven aan de realisatie
van de visie.
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U schrijft dat het oude doelgroepdenken zwaar achterhaald is en dat we toe gaan naar interesse‐
segmentatie. Wat bedoelt u daarmee?
Het is een ontwikkeling in de samenleving. Vroeger kon je een doelgroep herkennen door religieuze
overtuiging, mediagedrag, politieke keuze, opleidingsniveau, enzovoorts. Die tijd is voorbij. Dat wil niet zeggen
dat doelgroepsegmentatie helemaal niet meer te gebruiken is. Zeker bij bepaalde beleidsthema’s is
doelgroepsegmentatie prima mogelijk. Wanneer je hondenbezitters moet hebben haal je die echt wel naar
voren. Maar wat niet meer kan is naar de Nijkerkse samenleving kijken en van daaruit vast te stellen welk
profiel de inwoners hebben die een hond bezitten.
Hoe kun je segmentatie op interessegebieden toepassen?
Dat kan via een ‘socioconsult’ van onderzoeksbureau Motivaction. Wat zij doen is per profiel een
voortdurende media‐analyse: wat voor internetsites, online en offline media gebruiken ze? Dat is een continue
betaalde update. Maar nogmaals, beleidsthema’s zijn vaak gekoppeld aan handhaving of aan gewoon
burgergegevens die eenvoudig op te vragen zijn of zelfs al bekend zijn bij de gemeente.
Heeft u nog punten toe te voegen die belangrijk voor mij zijn om mee te nemen?
Wat ik nog mee wil geven is dat er drie niveaus zijn in de organisatie van de communicatiefunctie die erg
belangrijk zijn: visie, tactiek en resultaatverantwoording. Visie gaat over het analyseren van de organisatie, de
omgeving, de communicatievisie en de doorvertaling daarvan. Het tweede is tactiek, wat in mijn ogen net zo
belangrijk is. Tactiek gaat erover dat je je visie ook daadwerkelijk uitgevoerd krijgt. Je kunt je
communicatievisie presenteren in de zin van ‘dit vinden wij van de communicatiefunctie’, maar je kunt het ook
anders benaderen: jullie willen dit op dit moment, want dit zijn de speerpunten van de organisatie. Door ons
nieuwe plan te steunen gaan wij als communicatiefunctie meteen werken aan speerpunt 1 of 2. Op die manier
leg je weer die verbinding. Weet wat er speelt, welke wethouders je steunen, wie je vooraf al warm kunt
krijgen voor je ideeën. In de uitwerking van je communicatievisie begin je verder altijd met je quick‐wins en
niet de moeilijkste onderwerpen. Begin met waar je meteen mee kan scoren, want dat geeft draagvlak voor je
plan. Als derde heb je ook nog resultaatverantwoording: verantwoord waarmee je bezig bent en maak de
resultaten zichtbaar. Communicatie doet dit zelden. Geef terug wat je aan het doen bent als afdeling, ofwel in
harde cijfers, ofwel in zachtere criteria. Vertel niet pas na een jaar wat je hebt gedaan, maar laat het zien. Kom
je in de pers, hang een half prikbord vol met wat je allemaal hebt gedaan. Zorg voor zichtbaarheid van je eigen
afdeling. Dat gaat ook op in relatiesfeer. Zorg dat je in een samenwerkingsverband regelmatig je gezicht laat
zien. Zorg ervoor dat je elke keer iets hebt: of een vraag, of een bijdrage. Zeg gerust wanneer je iets voor hem
hebt bereikt en vraag of hij daar blij mee is. Dat versterkt de relatie zodat je ook wel eens in ruil iemands steun
kan vragen. Bouwen dus aan een vertrouwensrelatie met elkaar vanuit de visie: jij als bijvoorbeeld wethouder
en ik als communicatieadviseur hebben het gemeenschappelijke doel om deze organisatie beter te maken. De
drie aspecten visie, tactiek en zichtbaarheid (resultaten) moeten wat mij betreft dus in evenwicht zijn, of dat
nou voor een adviestraject of de totale communicatievisie is.
U schrijft dat zender en ontvanger steeds meer één worden. Kunt u hier ten slotte nog iets over vertellen?
Stel, ik zie een stukje tekst op internet en ik maak daar een tweet van voor mijn eigen achterban. Dan ben ik de
tekst al aan het bewerken, dus ben ik mede zender geworden van de boodschap die ik overneem en eventueel
aanpas. En de volgende die ermee aan de gang gaat past het ook weer aan. Een boodschap is dus niet meer
zoals vroeger een persbericht en dat is het. Je kunt tegenwoordig vaak alleen nog maar je kernboodschap kwijt
en daarna wordt het bericht gemodelleerd. Je hebt niet meer de macht over je bericht. Daarom kun je beter
kijken naar hoe je regie kan hebben over een bepaald type netwerk waarin je zo’n boodschap tot stand laat
komen. Dat zijn heel andere denkprocessen waar we vaak nog weinig mee bezig zijn. Wat betekent de
omschakeling van sturing op boodschap naar regie over netwerken? Hoe laat je hierin jouw meerwaarde zien?
Dit zijn allemaal ontwikkelingen die het vak spannend en vernieuwend maken.
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Bijlage 5. Tabel organisatietypologieën Mintzberg
Configuratie

Kenmerken

Toelichting

Aandachtpunten communicatie

Inhoudelijk

Ondernemende structuur
(simpele of eenvoudige
structuur)

•

Dominant
organisatieonderdeel:
strategische top.
Coördinatiemechanisme:
direct toezicht.

Kleine, beginnende bedrijven
met een eenvoudige,
dynamische omgeving.

•

Grote invloed van de
strategische top.
Relaties zijn belangrijker dan
beleid.
Pragmatisme is vereist: geen
woorden maar daden.

Interne communicatie:
•
Top‐down, persoonlijk en vaak eenrichtingsverkeer.
•
Minder feedback en bottom‐up communicatie dan de
omvang van de organisatie zou doen vermoeden.
Externe communicatie:
•
Communicatie is meer uitvoerend dan strategisch van
aard.
•
Public relations.

Dominant
organisatieonderdeel:
technostructuur.
Coördinatiemechanisme:
standaardisatie van
werkprocessen.
Omgeving: stabiel en
overzichtelijk.

Een machinebureaucratie
kenmerkt zich door een sterke
hiërarchie, waarbij de vaak
omvangrijke centrale
stafafdelingen als dominant
organisatieonderdeel
informatie verzamelen,
controleren, problemen
analyseren en terugkoppelen.

Grote invloed van de
hiërarchische lijn: politiek
gedrag.
Integrale benadering: aandacht
is eerder ‘verticaal’ gericht dan
‘horizontaal’: hierdoor wordt
weinig samenwerking gezocht
met andere (staf)afdelingen.
Formalisatie: afspraken en
werkwijzen vastleggen in
richtlijnen en procedures.
Logheid: in beweging brengen
van veranderingen kost tijd.

Interne communicatie:
•
Top‐down en veelal schriftelijk.
•
Horizontaal verloopt moeizaam door vergaande
specialisatie.
•
Bottom‐upcommunicatie is zodanig geformaliseerd, dat
het een groot beslag legt op de beschikbare tijd.
•
Gestandaardiseerd en opgenomen in handboeken (wat
te doen bij...).
Externe communicatie:
•
Profileren van de organisatie en reputatiemanagement.
•
Beeldvorming gericht op creëren van draagvlak voor
beleid en uitvoering.

Grote invloed van de
uitvoerende specialisten.
Veel overleg en afstemming.
Integrale benadering:
specialisten hebben grote
vrijheden en zijn ‘eigen baas’.

Interne communicatie:
•
Beleid wordt bepaald in overleg tussen directie en
specialisten.
•
De horizontale communicatie beperkt zich tot de
coördinatie van directe werkzaamheden.
Externe communicatie:
•
Marketingcommunicatie gericht op de betreffende
producten en diensten van de professionals.
•
Arbeidsmarktcommunicatie.
•
Reputatiemanagement.

Grote invloed van het
decentrale middenkader.
Continue spanning tussen de

Interne communicatie:
•
Zowel top‐down‐ als de bottom‐upcommunicatie gaan
voornamelijk over financiële zaken.

•

Machinebureaucratie

•
•
•

•
•

•
•

•
•

Professionele
bureaucratie

•

•
•

Divisiestructuur

•

Dominant
organisatieonderdeel:
operationele kern.
Coördinatiemechanisme:
standaardisatie van
kennis en vaardigheden.
Omgeving: complex en
redelijk stabiel.

In deze organisatie ontstaan
vaak twee bestuurlijke
hiërarchieën naast elkaar. Die
voor de professionals is
democratisch en bottom‐up
van aard. Het beleid in dit soort
organisaties komt dan ook
veelal interactief en in
samenspraak met elkaar tot
stand. De bestuurlijke
hiërarchie voor de
ondersteunende diensten kent
veelal een hiërarchische, top‐
down gestuurde richting.

•

Dominant
organisatieonderdeel:
middenlijn.

Een divisiestructuur volgt vaak
uit een machinebureaucratie
omdat de omgeving dwingt om

•

•
•

•

•
•

Adhocratie
(innovatieve structuur)

•
•
•

Ideologische organisaties
(politiek en missionair)

•

•

Coördinatiemechanisme:
standaardisatie van
resultaten.
Omgeving: complex en
concurrerend.

te veranderen. De
marktomgeving wordt
complexer en de organisatie
moet concurreren. Een
opsplitsing op basis van
producten en/of markten naar
min of meer autonome
onderdelen is het gevolg. Een
divisieorganisatie is vak zeer
resultaatgericht met een
dominantie rol voor het
middenkader. Zij vertalen de
concernstrategie naar de
diverse bedrijfonderdelen,
markten en producten.

•
•

Dominant
organisatieonderdeel:
ondersteunende staf.
Coördinatiemechanisme:
wederzijdse afstemming.
Omgeving: complex en
dynamisch.

Deze vaak jonge organisaties
kennen een vluchtige en
organische structuur en
worden gekenmerkt door een
snel aanpassingsvermogen. Er
wordt over het algemeen in
multidisciplinaire teams
gewerkt.

•

Dominant
organisatieonderdeel:
cultuur.
Coördinatiemechanisme:
standaardisatie van
waarden, normen en
opvattingen.

Deze organisaties kenmerken
zich door een krachtige
ideologie die de medewerkers
met hart en ziel onderschrijven.
Vaak is er binnen deze
organisaties niet echt sprake
van een duidelijke structuur en
is er nauwelijks sprake van
hiërarchie.

•

•
•

•

holding en de
bedrijfsonderdelen over
bevoegdheden,
verantwoordelijkheden en
resources om doelstellingen te
verwezenlijken.
(Financiële) resultaten tellen:
targets, beleidsplannen.
Samenwerking tussen corporate
communicatie gericht op de
profilering van de organisatie en
de decentrale
communicatieafdelingen gericht
op de profilering van het
bedrijfsonderdeel en de
afzonderlijke producten.

•

Multidisciplinaire samenwerking
en projectomgeving.
De klanten/projecten staan
centraal.
Snelheid, creativiteit en
innoverend vermogen is vereist.

Interne communicatie:
•
Communicatie via de hiërarchische lijn komt nauwelijks
voor.
•
De horizontale communicatie blijft beperkt tot het
maken van afspraken over de taakverdeling.
•
Veel informele communicatie.
Externe communicatie:
•
Marketingcommmunicatie met accent op vernieuwende
conceptenen vernieuwende
marketingcommunicatieaanpak.
•
Public relations.

Grote invloed van de
vastgelegde normen en
waarden.
Netwerken: invloed
beïnvloeding van formele en
informele leiders.

Interne communicatie:
•
Het delen van waarden staat centraal.
•
Er is niet echt sprake van top‐down‐ of bottom‐
upcommunicatie.
•
Er is eerder sprake van communicatie via informele
netwerken.
•
Bij politieke organisaties staat het spel om de informele
macht centraal en dan is informele communicatie
belangrijk.
Externe communicatie:
•
Public affairs en public relations gericht op creeren van
draagvlak en financiele middelen t.b.v. de zaak waar men
voor ‘strijdt’.
•
Reputatiemanagement.

De wijze waarop financiële gegevens gepresenteerd
worden, is geformaliseerd.
•
Horizontale communicatie tussen verschillende divisies
verloopt moeizaam.
•
In de bottom‐upcommunicatie wordt veel onderhandeld
over de bevoegdheden van de divisie.
Externe communicatie:
•
Centraal: merkenbeleid, reputatiemanagement,
corporate communicatie, investor relations.
•
Decentraal: (marketing)communicatie en
verkoopbevorderende communicatie.

TABEL 29 DE CONFIGURATIES VAN MINTZBERG EN DE AANDACHTSPUNTEN VOOR COMMUNICATIE (BRON: DE WITTE, 2008).
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