
Communiceer je strategie!
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Strategisch management wordt in literatuur en praktijk zelden gekoppeld aan com-
municatiemanagement. Zoveel aandacht als er wordt besteed aan het zoeken en 
bepalen van strategische alternatieven, zo weinig wordt hier met de stakeholders 
inhoudelijk over gecommuniceerd, ondanks een sterke interne en externe behoef-
te daaraan. De maatschappelijk toegenomen behoefte aan transparantie dwingt 
organisaties echter om de koers effectief te communiceren. Het communiceren 
van strategie kan in een viertal stappen, conform een vijftal richtlijnen, als een 
doorlopend en effectief proces worden vormgegeven. Dit essay beschrijft waarom 
en hoe het communiceren van strategie kan bijdragen aan het succes van een 
organisatie.

Inleiding
Op donderdag ** augustus *++* meldt BBC news dat een belangrijke groep 
aandeelhouders van Koninklijke Shell nu ook in het openbaar meldt dat CEO 
Watts “is one of the poorest communicators running a FTSE ,++ company”. Zij 
zoeken de openbaarheid omdat eerdere signalen niet werden opgepakt. “And 
they warned that things could get worse unless he improved his communication 
skills.”- Er blijken zich in het nieuwe millennium meer ontluisterende geval-
len van non-communicatie voor te doen in het grote bedrijfsleven. Op . mei 
*++/ meldt Anders Moberg, die Cees van der Hoeven is opgevolgd als CEO van 
Ahold dat onder diens leiding op de rand van de afgrond belandde, dat hij bij 
Ahold een cultuur had aangetro0 en “waarin de topman niet werd tegengespro-
ken” en waarin hij “het management echt moest motiveren hem van repliek te 
dienen”.1 De beursdrama’s van Shell en Ahold staan niet op zichzelf en zijn ver-
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gelijkbaar met bijvoorbeeld de 2 agrante fraudes door (de top van) Enron, MCI 
Worldcom, Tyco en Parmalat. Wereldwijd zoekt men naar verklaringen voor 
dergelijke ontsporingen. Er bestaat consensus dat hebzucht en gebrekkige con-
trole moeten worden beteugeld met krachtige normen en waarden onder de vlag 
van corporate governance. In alle suggesties voor verbetering staat één begrip 
centraal: transparantie.3 Openheid van zaken moet bijdragen aan een gezonde 
bedrijfsvoering. Transparantie kan en moet verlopen via heldere en intensieve 
communicatie. En veel kleine en grote bedrijven, niet alleen de frauduleuze ge-
vallen Shell en Ahold, hebben de grootste moeite in de spectaculair toegenomen 
behoe4 e aan openheid te voorzien. Waarom worstelen leiders en hun organisa-
ties zo met communicatie, terwijl er alle reden is om de koers van de organisatie 
zo intensief mogelijk te communiceren?

Strategie: overschat en onderbenut
Weten waar de eigen organisatie voor staat en deze kennis resultaatgericht kun-
nen uitdragen richting relevante doelgroepen als medewerkers, aandeelhouders, 
analisten en media, zijn twee heel lastige opgaven. Het blijkt in de praktijk dat 
mensen en organisaties de grootste moeite hebben een visie te ontwikkelen, een 
missie te formuleren en een passende strategie te bedenken en uit te voeren. 
Strategie wordt zowel overschat als onderbenut. Overschat door iedereen die 
denkt dat strategie voorbehouden is aan managementgoeroes, raden van be-
stuur en managers met een dure MBA. Onderbenut omdat vele ondernemingen, 
gebruikmakend van inconsistente kretologie, maar wat aanmodderen. Volgens 
de Japanner Ohmae is strategisch denken gewoon hard werken – een stelling die 
Jan Oosterveld, van ,556 tot *++/ als strateeg lid van de Raad van Bestuur van 
Philips, onderschrij4 .7 Ohmae beschrij4  strategisch denken als volgt8:
,. De kunst van het strategisch denken is een combinatie van analyse en cre-

ativiteit die (tot op zekere hoogte) geleerd kan worden. Het is in ieder geval 
niet iets wat iemand zomaar komt aanwaaien: er moet continu aan gewerkt 
worden, juist om de veelvoorkomende ‘strategische stagnatie’ te vermijden.

*. Ook voor het werkproces dat strategisch denken heet geldt 9 omas Alva 
Edisons regel dat er ,: inspiratie en 55: transpiratie voor nodig is om suc-
ces te boeken – ook creatie vergt transpiratie en organisatie.

;. Strategische vooruitgang wordt niet gerealiseerd zonder concrete verande-
ring, uit te voeren in de ‘strategische driehoek’: de eigen organisatie, klanten 
en concurrenten.
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Het wordt echter nog onvoldoende onderkend dat een van de grootste com-
plicaties in het ontwikkelen én realiseren van een visie, missie en strategie ligt 
in het fenomeen communicatie. Slechts een paar vooraanstaande management-
denkers zoals D’Aprix, Kotter en Tapscott< noemen communicatie expliciet als 
randvoorwaarde voor succesvolle verandering.

In het goed verstaan van de omgeving, nodig voor het ontwikkelen van een visie, 
is analytisch vermogen en enige levenservaring essentieel. Ook voor het de= nië-
ren van een missie maken intellectuele capaciteiten en kennis van de theorieën 
en ervaring van voorgangers het werk een stuk eenvoudiger. Het vervolgens 
helder en doelgericht uitdragen van de visie en missie van een organisatie vergt 
bijzondere communicatieve vaardigheden. Juist hier, in het communiceren van 
een heldere visie, missie en strategie falen veel leiders en hun organisaties in 
hun pogen de toenemende externe en interne informatiehonger bij te benen. 
Veel managers zijn mogelijk nog niet vertrouwd met deze andere manier van 
denken en doen.

Externe waardering voor 
communicatie van strategie
In september *++; verscheen een studie van Booz Allen Hamilton waaruit blijkt 
dat beursanalisten in Nederland weliswaar vinden dat ondernemingen voldoen-
de informatie geven over hun strategische doelstellingen, maar niet over het 
verband tussen hun = nanciële situatie en hun strategische positie.> Met name 
zou onvoldoende inzicht worden geboden in vergelijkingsgegevens in het geval 
van een strategieverandering, vertaling naar operationele termen, de marktcon-
text (zoals marktaandeel) en de = nanciële impact van de strategie. De prijs die 
voor deze ondermaats geachte transparantie wordt betaald, is hoog: meer dan 
de hel4  van de analisten gee4  deze bedrijven een penalty van gemiddeld **: 
op hun aandelenprijs. Als de transparantie ‘bijzonder slecht’ is en de risico’s 
als te hoog worden aangemerkt, wordt zelfs besloten niet meer in een aandeel 
te beleggen. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de dertig ondervraagde 
analisten in de communicatie met de markt de strategie ten minste even be-
langrijk vindt als = nanciële gegevens. Slechts *?: vindt het communiceren van 
strategie van ondergeschikt belang. Daarnaast is een ruime meerderheid van 
mening dat beursgenoteerde bedrijven hen onvoldoende in staat stellen de = -
nanciële prestaties te beoordelen. De Nederlandse analisten zijn vooral niet te 
spreken over de informatie die bedrijven verstrekken over ‘value drivers’ en ri-
sicofactoren. Vanwege hun ontevredenheid over de verstrekte informatie, staan 
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Nederlandse analisten sceptisch tegenover de rapportages. Ze betitelen de on-
derlinge vergelijkbaarheid van informatie als ‘rampzalig’ en besluiten daarom 
vooral te vertrouwen op hun eigen calculaties en modellen om ondernemingen 
te waarderen. Op de vraag welke ‘strategische competentiefactoren’ worden 
meegewogen bij het besluit om wel of niet in een beursfonds te beleggen, wordt 
in @;: van de gevallen de kwaliteit van het management genoemd. Dit onder-
streept volgens Booz Allen Hamilton de ontwikkeling waarin de persoon van 
de topman steeds belangrijker wordt. De track record wordt steeds meer op de 
persoon in plaats van op de organisatie gespeeld. Het bewijst dat de kwaliteit 
van de man of vrouw aan de top steeds belangrijker wordt, hetgeen weer geheel 
eigen risico’s oplevert.A

Steeds meer media en consultants houden structureel bij hoe en wat organisaties 
communiceren. Verschillende bureaus hebben meetinstrumenten hiervoor ont-
wikkeld. Internationaal vermaard zijn de ranglijsten van het Reputation Insti-
tute. Met onderzoeksbureau Harris werd een reputatiequotiënt ontwikkeld die 
onder meer onderscheid maakt tussen de emotionele aantrekkingskracht van 
een bedrijf, visie en leiderschap, de = nanciële performance, het werkgeverschap, 
maatschappij en milieu, en het imago van producten. In Nederland meet het 
bureau Trendlight de reputatie van de AEX-fondsen aan de hand van positieve 
en negatieve berichtgeving. Adviesbureau Scenter publiceerde in *++; voor de 
negende keer een jaarlijkse analyse van de mate waarin een brede selectie grote 
ondernemingen hun strategie communiceert in het jaarverslag. Adviesbureau 
Berenschot publiceert sinds *++, een vergelijkbare analyse ten aanzien van de 
communicatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Financieel 
Dagblad reikt al sinds ,5./ de zogeheten Henri Sijtho0 -Prijs uit aan onderne-
mingen die zich in de voorgaande periode gunstig wisten te onderscheiden door 
hun openbare informatie en verantwoording omtrent de = nanciële gang van 
zaken. De resultaten van deze analyses zijn publiek beschikbaar via het internet 
en laten een grote verscheidenheid in openheid zien.B Als er al overeenstemming 
zou bestaan over de gedachte dat strategie niet iets is dat geheim moet blijven 
dan blijkt de uitvoering van deze overtuiging moeilijk in praktijk te brengen. 
Illustratief is dat in *++* van alle grote Europese bedrijven slechts ??,6: een 
mission statement communiceerde via hun website; in de VS was dat ??,;: en 
in Japan .+:. Minder dan ,+: van al deze bedrijven koppelde een mission state-
ment aan webpagina’s die communiceerden over klanten, medewerkers, inves-
teerders of leveranciers.-C

Natuurlijk zijn analisten belangrijke stakeholders, maar bepaald niet de enige 
die externe communicatie waarderen. Uiteenlopende belangengroepen zijn ge-
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interesseerd in de positionering en koers van organisaties, variërend van belan-
genorganisaties als Greenpeace tot de Consumentenbond, en van de vakbewe-
ging tot politieke partijen. Maar een organisatie hee4  ook te maken met klanten, 
leveranciers en familieleden van werknemers die allemaal graag willen weten 
hoe het met de organisatie gaat. Ranglijsten van gewaardeerde en verguisde on-
dernemingen worden door werknemers maar ook door (potentiële) sollicitanten 
en journalisten gemaakt en bekeken. De toegenomen maatschappelijke mondig-
heid maakt dat zelfs traditioneel gesloten bastions als de grote familiebedrijven 
en andere niet-beursgenoteerde ondernemingen schoorvoetend meegaan in de 
roep om transparantie – onbekend maakt nog steeds onbemind. Het verdui-
delijken van de eigen identiteit en koers draagt bij aan het vertrouwen van de 
stakeholders. En in veel onderzoek is aangetoond dat vertrouwen in hoge mate 
bijdraagt aan zakelijk succes.-- Als een organisatie als Ahold dat vertrouwen 
– met succes – een aantal jaren weten te beschamen door een ogenschijnlijk suc-
cesvolle strategie met verve te communiceren, waarbij de waarheid structureel 
wordt verbloemd, dan is de schade bij ontdekking navenant. Een mooi verhaal 
houden is dus geen garantie voor succes, maar niets vertellen maakt nu eenmaal 
nog eerder achterdochtig: zwijgen zaait twijfel.-1

Interne waardering voor 
communicatie van strategie
“Een van de negatieve aspecten van de schaalvergroting van ondernemingen is 
dat wij er niet meer in slagen in contact te blijven met allen die toch meewerken 
aan ons gemeenschappelijke doel: de groei en bloei van ons bedrijf”, zei Wil-
liam Lever bij het verschijnen van personeelsorgaan Port Sunlight Monthly in 
,@5.. De oprichter van wat later tot Unilever zou uitgroeien is niet de enige, 
maar wel een van de weinige topmanagers die betrapt is op het expliciet waar-
deren van communicatie als middel om medewerkers te stimuleren en richting 
te geven. Onderzoek naar de kracht van communicatie in het bedrijfsleven is 
vreemd genoeg nog schaars maar lijkt de laatste jaren op gang te komen. Een 
aansprekend onderzoek op dit vlak is eind *++* verricht door FranklinCovey, 
een Amerikaanse beursgenoteerde onderneming die zich onder meer speciali-
seert in productiviteitsverbetering.-3 In maart *++; maakte FranklinCovey de 
uitkomsten bekend van een onderzoek dat deze organisatie hee4  laten uitvoeren 
onder ,,.+/. employees in de VS. De uitkomsten worden gezien als representa-
tief voor de gehele werkende bevolking in dat land (pro= t en non-pro= t, grote en 
kleine organisaties). De belangrijkste bevinding was dat de meeste organisaties 
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niet of nauwelijks in staat blijken hun strategie te communiceren – laat staan tot 
uitvoering te brengen.

Strategie in het Amerikaanse bedrijfsleven: 

de beleving in de praktijk
Belangrijke uitkomsten uit het FranklinCovey xQ™ Survey, uitgevoerd door Harris 
Interactive (*):
1.  De strategie (**) is doorgaans onvoldoende bekend. Slechts 44% van de res-

pondenten gaf aan dat ze de belangrijkste doelen van hun organisatie goed 
begrijpen.

2.  Strategie wordt zelden omgezet in executie. Slechts 19% van de respondenten 
gaf aan duidelijk omschreven doelen in hun werk te hebben; slechts 9% gaf aan 
dat hun werk een duidelijke relatie heeft met de strategie van de organisatie.

3.  De strategie inspireert in weinig organisaties. Slechts 19% voelde een sterk 
commitment met de voornaamste doelen van de organisatie.

4.  De strategie wordt zelden als leidraad benut. Respondenten gaven aan dat ze 
voor 49% van hun tijd bezig waren met werk dat een relatie heeft met de be-
drijfsstrategie. 32% wordt besteed aan ander werk dat directe aandacht opeist, 
maar nauwelijks een relatie heeft met de bedrijfsstrategie. 19% van de tijd gaat 
op aan interne afstemming en bureaucratie. Slechts 12% van de respondenten 
gaf aan dat hun individuele performance ten minste maandelijks wordt doorge-
sproken met hun manager.

5.  Employees werken niet makkelijk met de strategie. Slechts 31% gaf aan dat ze 
eerlijk en open kunnen communiceren op hun werk, slechts 34% sprak van een 
“win-winomgeving”.

6.  Op een schaal van 0 tot 100 geven Amerikaanse employees hun organisatie een 
51 voor de focus en executie van de strategie.

(*) Meer informatie en gedetailleerd onderzoeksverslag op www.franklincovey.com.

(**) Strategie is hier bedoeld als ‘the organization’s top priorities’.

Meer onderzoek van dergelijke omvang en duidelijkheid zal nodig zijn om met 
harde cijfers aan te tonen wat stapels boeken over interne communicatie al de-
cennia betogen: dat het communiceren van strategie, van beleid, er toe doet. Het 
falen van het management komt niet alleen in het onderzoek van FranklinCo-
vey naar voren, maar wordt ook in de vakliteratuur onderkend. Volgens Vos en 
Schoemaker ervaren leidinggevenden informatiekanalen vaak als opener dan 
hun ondergeschikten.-7 Wetenschappelijk onderzoek, zij het op beperkte schaal, 
gee4  aan dat interne communicatie bijdraagt aan draagvlak voor de koers.-8 
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Verschillende onderzoeken wijzen uit dat mission statements een positief e0 ect 
kunnen hebben op bedrijfsprestaties.-<
Een prominente schrijver op het vlak van interne communicatie is Huib Koele-
man, die stelt dat managers vaak onderschatten aan welke informatie mede-
werkers behoe4 e hebben. Medewerkers zijn volgens Koeleman echt niet alleen 
geïnteresseerd in de prijzen van de kroketten in de kantine. Men wil ook weten 
hoe het met het bedrijf gaat waar men zo’n ;@ uur per week werkt. Medewerkers 
willen antwoorden op de volgende vragen: Wat voor beleidsdoelen stree4  de 
organisatie na? Is de organisatie daar succesvol in? Wat voor invloeden komen 
er van buiten de organisatie? Wat zijn mogelijke veranderingen op korte of lange 
termijn? Welke plaats neemt mijn eigen werk in het geheel in?-> Foehrenbach 
en Rosenberg kwamen in ,5@* tot vergelijkbare conclusies binnen Amerikaanse 
organisaties, waarin zij onder meer vaststelden dat van de organisatie 5.: geïn-
teresseerd was in beleidsplannen van de organisatie, 5+: in verbeteringen van 
de productiviteit en 5+: in het personeelsbeleid.-A
Veel managers kennen deze wensen wel – en koesteren ze zelf ook vaak – maar 
doen er toch te weinig mee. Het beeld van de manager die altijd druk is, de deur 
vaker dicht hee4  dan open, die verwijst naar onleesbare notulen en een amb-
telijk intranet en een secretaresse hee4  die de toegankelijkheid eerder verkleint 
dan vergroot, is een dankbaar onderwerp voor cartoonisten als Scott Adams 
(Dilbert), maar een onaangenaam fenomeen voor ondergeschikten die behoe4 e 
hebben aan richting, steun en sparring. 

Succesvolle interne communicatie: 
een voorbeeld
De veelgeroemde, in Nederland soms verguisde maar in ieder geval zeer suc-
cesvolle Jack Welch, die als CEO van General Electric de beurswaarde in twintig 
jaar van ,/ miljard naar /++ miljard dollar voerde, beschouwt communicatie als 
kritische succesfactor. Over de aanpak van Welch is en wordt veel geschreven.-B 
In alle beschrijvingen komt het helder communiceren van een duidelijke en ge-
focuste strategie naar voren. In het geval van Welch betrof die strategie – kort 
samengevat – maximale aandeelhouderswaarde door altijd de beste of op een na 
beste in de markt te zijn. Welch gaf macht aan werknemers en aandeelhouders 
in een tijd dat organisaties in zichzelf gekeerd waren. Zijn overtuiging was dat 
succes uit individuen en ideeën moest komen, niet uit complexe bureaucratieën. 
Een van de communicatief opvallende manieren om dit te onderstrepen was 
dat de in het bedrijf heilige ‘Blue books’, vijf dikke boeken vol management-
wijsheden van grootheden als Peter Drucker, bedoeld als leidraad voor het ma-
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nagement van GE, werden afgescha4 . De boeken communiceerden immers dat 
managers eigenlijk zelf niet hoefden te denken. De boodschap van Welch was 
dat managers zelf verantwoordelijk waren voor hun business – en zich zo fel 
mogelijk moesten weren tegen elke vorm van bureaucratie.

Er zijn maar weinig leiders als Welch en bedrijven als GE. Bert Heemskerk, CEO 
van de Rabobank, zegt bijvoorbeeld over de stijl van Welch: “Er zijn nog andere 
waarden dan een nog hogere winst. Het enige compliment dat ik ooit hoop te 
krijgen is dat klanten tevreden zijn”.1C Of de harde stijl van Welch de interna-
tionale standaard wordt of een uitzondering blij4  zal de tijd uitwijzen. Maar 
de gedisciplineerde en succesvolle manier waarop Welch communicatie benutte 
om zijn strategie te implementeren is een antwoord op de doelloosheid die in het 
eerder genoemde onderzoek van FranklinCovey bij het merendeel van in ieder 
geval het Amerikaanse bedrijfsleven heerst.

Wat moet er gecommuniceerd worden?
Er bestaan vele de= nities van strategie en strategisch management.1- In de mees-
te handboeken over strategisch management komen (variaties op) de volgende, 
samenhangende kernthema’s voor: visie, missie, strategie en implementatie.11 
Deze thema’s kunnen als houvast dienen voor organisaties die hun strategie be-
grijpelijk willen communiceren. Daartoe kan een organisatie de volgende stap-
pen nemen.13 

!. Het formuleren van een visie
Visie is hier gede= nieerd als het antwoord op de vraag ‘Hoe verandert de we-
reld?’. De beantwoording van deze vraag krijgt vorm door dominante trends 
in de samenleving te identi= ceren (zoals digitalisering, globalisering en o0 -
shoring, agility, kennismanagement) en hun betekenis voor de eigen organisatie. 
Managementmodellen die de veranderende omgeving helpen analyseren, zoals 
PESTLE (het uitwerken van Politieke, Economische, Sociale, Technologische, 
Legal en Environmental factoren), het vijf-krachtenmodel en de waardeketen 
van Porter, de omgevingsanalyse van Anso0  en benchmarking, kunnen dienen 
als instrument om de veranderingen in kaart te brengen en te begrijpen.

".  Het formuleren van een missie
Missie is hier gede= nieerd als het antwoord op de vraag ‘Wat is ons doel in die 
veranderende wereld?’. De beantwoording van deze vraag is gebaat bij de inzet 
van verschillende instrumenten als het onderkennen van de eigen kerncompe-
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tenties (zoals beschreven door Hamel en Prahalad), een SWOT-analyse (ont-
wikkeld door Andrews), het maken van een afweging tussen meer en minder 
kansrijke product/marktcombinaties middels portfoliomanagement, een keuze 
tussen focus op product, klant of kosten (uitgewerkt door Treacy en Wiersema) 
of tussen kosten, productdi0 erentiatie en een niche-strategie (ontwikkeld door 
Porter) of door een ‘groene weide’ benadering (de toekomst schetsen zonder 
teveel aan huidige structuren te denken).

#.  Het bepalen van de strategie
De formulering van visie en missie geven in hoge mate richting aan de strategie, 
hier geformuleerd als antwoord op de vraag ‘Hoe bereiken we de missie?’. De 
invulling van de strategie leidt tot keuzes als marktpenetratie, marktontwikke-
ling, productontwikkeling of diversi= catie (ontwikkeld door Anso0 ) en diverse 
prijsstrategieën (bijvoorbeeld van Bowman).

$.  Het uitvoeren van de strategie
De implementatie van de strategie gee4  antwoord op vragen als ‘Wie?’, ‘Wat?’, 
‘Waar?’, ‘Wanneer?’ (de waarom-vraag is al eerder beantwoord). Er is veel lite-
ratuur verschenen over het implementeren van strategie, met name onder de 
noemer verandermanagement, zoals BPR (geïntroduceerd door Hammer en 
Champy). Randvoorwaarden voor succesvolle verandering zijn onder meer lei-
derschap, de juiste mensen (‘Gideonsbende’) en budget.17

Het beantwoorden van deze vier strategische vragen is een iteratief proces, 
waarvoor een zekere mate van ondernemerschap en uiteenlopende kwaliteiten 
als analytisch vermogen, sociale vaardigheden en creativiteit onontbeerlijk zijn. 
Technieken als brainstorming, mindmapping en stretch in het denken kunnen 
helpen om eenheid in verscheidenheid te realiseren.

Samengevat is deze aanpak als volgt weer te geven (= guur ,).
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Bronnen en instrumenten

Business Process re-engineering,
verandermanagement, aandacht voor 

leiderschap, mensen en budget.
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Visievormende ontwikkelingen (digitalisering, 
globalisering, agility,  kennismanagement). 

Omgevingsanalyse: PEST(LE), 5 forces 
(Porter), valuechain (Porter), Ansoff’s 

omgevingstabel, benchmarking.

Kerncompetenties, SWOT-analyse (Andrews), 
portfoliomanagement (BCG-matrix en GE-matrix), 
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van Porter (kostleiderschap, differentiatie, focus).
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en Bowman’s strategieklok (prijs versus waarde).

Figuur 1 Strategisch management: overschat en onderbenut (Bron: Coebergh Communicatie & PR, 
2004)

Hoe communiceer je strategie?
Om communicatie als e0 ectief instrument in te zetten in een complexe, ver-
anderende omgeving zal de communicatie aan een aantal kenmerken moeten 
voldoen.18 Succesvolle communicatie tijdens verandertrajecten is:
!. Interactief. Alleen door de omgeving (stakeholders) actief te betrekken in het 

veranderproces kunnen doelen worden bereikt. 
". Intensief. Bij een bovengemiddelde ambitie past een intensieve communi-

catie zodat de omgeving zich het belang en de omvang van de verandering 
goed kan realiseren. 

#. Integraal. “Je kan niet niet communiceren”, stelde Paul Watzlawick1<: naden-
ken over communicatie betekent nadenken over de consistentie van alles wat 
er gebeurt. 

$. Invoelbaar. Het geloof in de bereikbaarheid van doelen wordt pas serieus als 
de doelen begrijpelijk, meetbaar en invoelbaar zijn. 
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%. Interessant. Mensen komen sneller in beweging als een onderwerp aantrek-
kelijk en leuk naar voren komt. Een succesvol verandertraject kent niet al-
leen push-factoren maar ook pull-factoren: inspiratie en plezier!

Interactieve communicatie: van advertentie naar dialoog
De marketingcommunicatiemix kent diverse instrumenten, met verschillende 
sterke en zwakke punten (= guur *).

Product

Prijs

Distributie

Marketing- en
Communicatie-

strategie

Image van de
organisatie

Ontwerp van de
campagne

Verkoop-
bevordering

Reclame

Persoonlijke
verkoop

Overige
instrumenten

Promotie
mix

Institutionele
reclame

Publiciteit

Communicatie van
persoon-tot-

persoon

Overige
instrumenten

Public Relations
mix

Figuur 2 Het externe communicatieproces van de organisatie (Bron: Verhage en Cunningham, 
Grondslagen van het Marketing Management, 1984, Stenfert Kroese)

De laatste jaren valt een groei waar te nemen van public relations (pr) als on-
derdeel van de marketingcommunicatiemix. Pr wordt vaak vergeleken met re-
clame. Als loten van dezelfde stam liggen ze in elkaars verlengde, zoeken ze 
vergelijkbare aandacht maar verschillen ze wezenlijk in de manier waarop suc-
ces wordt geboekt. Ongeacht of het een periode van economische groei of terug-
gang betre4 . Pr kent een groot aantal voordelen. De meest in het oog springende 
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zijn wellicht de relatief lage kosten, de hoge geloofwaardigheid – de journalist 
zegt het dus het is waar – en de mogelijkheid zeer actueel te zijn. Redactionele 
aandacht wordt nu eenmaal anders beleefd dan een advertentie en is vaak in-
dringender. Maar er kleven ook nadelen aan. Zo is Pr niet voor ieder onderwerp 
geschikt en is er minder zekerheid over het verschijnen van een publicatie dan 
wanneer advertentieruimte wordt ingekocht. Plaatsing kan bijvoorbeeld aD an-
kelijk zijn van de toestand in de wereld of van het uiteindelijke aantal redacti-
onele pagina’s van een uitgave. Ook is er maar beperkt grip op de kwaliteit van 
de publicatie.

Er wordt al decennia lang veel onderzoek gedaan naar de e0 ecten van reclame 
en andere vormen van commerciële communicatie op de merkbeleving van 
consumenten. Het blijkt dat de impact van pr en de aandacht die een organisatie 
krijgt in de redactiekolommen in kranten en tijdschri4 en en op tv een steeds 
belangrijker rol spelen bij de perceptieveranderingen van stakeholders. Reader’s 
Digest doet jaarlijks een Europees onderzoek naar het vertrouwen van burgers 
in diverse autoriteiten. Nederlanders blijken in het onderzoek uit *++/ tamelijk 
veel vertrouwen te hebben in de pers (?/:), beduidend meer dan in ‘advertising 
executives’ (,5:).1> Het merendeel van het budget voor marketingcommunicatie 
wordt echter nog steeds, bij grote en kleine organisaties, besteed aan reclame. 
Om twee belangrijke redenen staat echter de e0 ectiviteit van reclame onder toe-
nemende druk. Ten eerste is er sprake van overkill: er zijn steeds meer media 
met steeds meer reclame-uitingen die met steeds moeilijker te onderscheiden 
producten de aandacht van de consument vragen. Ten tweede wordt de samen-
leving kritischer en mondiger. Boodschappen van veronderstelde autoriteiten 
– of het nu politici of commerciële organisaties zijn – worden met groeiende 
scepsis benaderd. Mensen willen best verleid worden, maar niet met rotzooi 
of leugens. Leiders en organisaties riskeren meer dan ooit aan de schandpaal 
genageld te worden. En die dreiging weegt zwaar: personen, producten en or-
ganisaties kunnen hun reputatie in een ommezwaai verliezen. En in de huidige 
samenleving zijn er nauwelijks personen, producten en organisaties te beden-
ken die zich kunnen handhaven zonder positief imago. Een zeer bepalende rol 
in de beoordeling van personen, producten en organisaties wordt ingenomen 
door de media. Of die rol naar behoren wordt vervuld is een aparte kwestie. 
De verzamelnaam ‘de media’ staat in dezen voor een uiterst complex en dyna-
misch internationaal samenspel van tienduizenden verslaggevers, redacteurs, 
cameralieden, managers, aandeelhouders, analisten en andere betrokkenen en 
belanghebbenden die zich laten leiden door uiteenlopende idealen, dromen en 
belangen. Elke generalisatie doet al snel onrecht aan deze complexiteit. Zeker 



77Coebergh

is wel dat ‘de media’ en zij die daarvoor werken er zeer toe doen, als een soort 
reputatiescherprechters.

Intensieve communicatie
“Real communication takes countless hours of eyeball to eyeball, back and forth. 
It means listening more than talking ... It is human beings coming to see and 
accept things through a constant interactive process.”1A Heldere communicatie 
volgens Welch is ook het niet verbloemen van de waarheid: “Falsely telling a 
manager he’s doing = ne for *+ years, then = ring him at age .; when he’s got two 
kids in college – that’s the de= nition of cruelty”. 
Bij GE moest elk jaar ongeveer ,+: van de medewerkers het bedrijf verlaten 
wegens onvoldoende prestaties. Welch startte tijdens zijn GE-bewind de fa-
meuze ‘work-out’-sessies waarin verschillende managementlagen met elkaar in 
discussie gingen hoe verbeteringen gerealiseerd konden worden. Daar moes-
ten voorstellen en antwoorden uit komen. Dit was een culturele revolutie voor 
werknemers die gewend waren dat ze hun mond moesten houden. Het was ook 
kostbaar: er ging veel tijd en energie in zitten. Maar het e0 ect was dat mensen de 
verandering zelf meemaakten en eraan konden bijdragen. Mensen met ideeën 
en mensen die deze ideeën realiseerden kregen extra beloning. En de ideeën 
hoefden niet noodzakelijk uit de eigen kring of zelfs uit GE te komen. Als er 
iets te leren zou zijn (benchmarking) van andere bedrijven, of het nu Philips 
of General Motors of Exxon was, dan was het ook goed voor GE. Het klassieke 
‘not-invented-here’ was uitgevonden bij GE, en werd vernietigd door Welch.1B
Communiceren hee4  met strategisch denken gemeen dat succes pas wordt be-
reikt als je het veel doet. De beste manier om een inspirerende visie en missie te 
laten verdorren tot lachwekkende loze kreten is om er niet intensief over te com-
municeren. Managers die volstaan met het uitdelen van de strategie op papier of 
verwijzingen naar anderen en niet intensief door presentaties, coaching, work-
shops en andere interactieve communicatiemiddelen de strategie communice-
ren, hebben niet begrepen wat e0 ectieve communicatie vermag. Vergelijk het 
met een goed huwelijk: dat drij4  ook niet alleen op een inspirerende belo4 e.

Integrale communicatie
De meeste handboeken in de communicatiewetenschap benadrukken dat com-
municatie van een organisatie altijd geïntegreerde communicatie betre4 .3C 
Organisaties kunnen het zich niet meer permitteren gefragmenteerd te com-
municeren. Geïntegreerde communicatie betekent onder meer consistentie in 
de toon en coherentie qua inhoud van alle communicatieve uitingen die een 
organisatie benut om te communiceren. Onderscheid tussen externe en interne 
communicatie is in hoge mate irrelevant omdat de boodschap altijd dezelfde 
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moet zijn. Het is funest voor de geloofwaardigheid van een organisatie als er 
ogenschijnlijke tegenstrijdigheid zit tussen interne en externe communicatie. 
Dat wil uiteraard niet zeggen dat alles overal zomaar gecommuniceerd kan wor-
den. Dat is voor een individu net zo onverstandig als voor een organisatie. Naast 
bescherming van de privacy is er de noodzaak zodanig te communiceren dat de 
boodschap een maximaal e0 ect bewerkstelligt (= guur ;).

CommunicatiemanagementStrategisch management

1 Definiëren Visie
“hoe verandert de

wereld”

2 Definiëren Missie
“wat is ons doel in

die wereld”

3 Definiëren
Strategie

“hoe bereiken we
dit doel”

4 Implementatie
Strategie

“wie wat waar
wanneer”

• Vision paper
• Interne brochure
• Jaarverslag (*)
• Internet (*)
• Persbericht / interview

• Strategisch plan
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• Coaching
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• Businesscards
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Figuur 3 Van strategie naar communicatie (Bron: Coebergh Communicatie & PR, 2004)

Invoelbare communicatie: simplicity en de Balanced Scorecard
De communicatie moet niet alleen geïntegreerd, maar ook simpel, begrijpelijk 
en invoelbaar zijn. Een van de communicatieproblemen in de huidige samen-
leving is de overdaad aan informatie die via steeds meer kanalen tot ons komt. 
Het lastige voor managers is dat veel informatie geen actie vereist, en als er wel 
actie vereist is zijn er zelden negatieve consequenties voor niets doen. Daardoor 
worden mensen gestimuleerd hun eigen weg te vinden – wat op zich een posi-
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tieve ontwikkeling is, maar een complex fenomeen voor leiders die proberen te 
bundelen en richting te geven. Een van de recepten om toch de gewenste sturing 
te kunnen geven is door Bill Jensen eenvoudig “simplicity” genoemd.3- en doet 
denken aan de in managementjargon bekende aE orting KISS (‘Keep It Simple 
& Stupid’). ‘Simplicity’ betekent:
• concurreren in helderheid;
• discipline betrachten in het achterhalen van de zin der dingen en formuleren 

‘Waarom doen we dit?’;
• met passie andermans tijd en aandacht tegemoet treden;
• doorgaan totdat iedereen weet wat nodig is om keuzes te maken en uit te 

voeren.

In ,55? introduceerden Robert Kaplan, hoogleraar accountancy op Harvard 
University, en consultant David Norton, de Balanced Scorecard, een instrument 
om strategie begrijpelijk en uitvoerbaar te maken voor alle medewerkers in een 
organisatie.31 De Balanced Scorecard meet resultaten van zowel = nanciële als 
niet-= nanciële factoren en communiceert hoe het gaat met de organisatie. Sinds 
het verschijnen van hun eerste boek over de Balanced Scorecard is het instru-
ment een wereldwijd begrip geworden. De toepasbaarheid en opbrengsten van 
de Balanced Scorecard zijn niet altijd even duidelijk omschreven in de manage-
mentliteratuur, maar duidelijk is dat de Balanced Scorecard de meest geslaagde 
poging tot op heden is om grote organisaties een stuur- en meetinstrument te 
geven waarmee alle betrokkenen snel een goed overzicht kunnen krijgen van de 
bedrijfsprestaties.

Kaplan en Norton zijn terughoudend ten aanzien van externe communicatie 
van de Scorecard, maar adviseren met kracht de Scorecard maximaal in te zet-
ten voor interne communicatie, waarbij ze de motiverende werking ervan be-
nadrukken: “Communication and awareness stimulates intrinsic motivation as 
employees see how they can contribute to the organization’s success.” Essentieel 
is hun reactie op de veelgehoorde bemerking dat de concurrent meeluistert: 
“Many companies believe, however, that their competitive success does not 
come from a superior strategy, which is kept secret by members of their senior 
executive team. 9 ey believe their competitive advantage comes from imple-
menting their strategy faster and more e0 ectively than their competitors”.33

Interessante communicatie
Communicatie moet de ontvanger boeien, prikkelen, door vorm en inhoud. 
Maar pas op voor presentatie en scepsis: “Wat men ook beweert, hoe altruïstisch 
ze hun beroep ook beschrijven, in laatste aanleg zijn ze in dienst van een beperkt 
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belang. Hoe charmant ze ook zijn, hoe belangwekkend hun uiteenzettingen en 
smakelijk hun lunches, de journalist moet hen wantrouwen – juist daarom des 
te meer. Nieuws op zichzelf is ook altijd verbonden met een beperkt belang. 
Daardoor wordt nieuws verzwegen, opgesierd, aangekleed, gekleurd, verminkt, 
gemanipuleerd. Nieuws hee4  bovendien dikwijls betrekking op ingewikkelde, 
specialistische verschijnselen. Wantrouwen jegens dit gecamou2 eerde doolhof 
met dubbele bodems is niet voldoende. De journalist moet sterk genoeg zijn, 
dat wil zeggen, hij moet kunnen vertrouwen op de organisatie van zijn krant 
die hem een goed archief gee4 , een lange adem en de mogelijkheid om zich des-
kundigheid te verscha0 en.” Aldus de journalist Henk Ho2 and over voorlichters 
tijdens de Coornhertrede in ,5@@. 

De journalistiek wetenschappers Van Vree en Prenger. menen dat voorlichters en 
pr-consultants, het soort vaklui dat volgens Ho2 and per de= nitie wantrouwen 
verdient, zo langzamerhand het nieuws beheersen in Nederland.37 Zij menen 
dat tegenover de ,/.+++ journalisten in Nederland zo’n ...+++ ‘communicatie-
deskundigen’ staan. Aan die observatie voegen ze toe dat in Engeland gemid-
deld @+ procent van het = nanciële nieuws en ongeveer de hel4  van het ‘gewone’ 
nieuws het resultaat is van pr en voorlichting. Deze visie wordt overigens fel 
bestreden door hoogleraar communicatiewetenschap Van Ruler en communi-
catieadviseur Smithuis, die voor Nederland niet verder komen dan tweeduizend 
communicatiedeskundigen – de overige .;.+++ zijn op zijn best werkzaam in 
ondersteunende werkzaamheden.38 Bij het verschijnen van de analyses van Van 
Vree en Prenger sprak de minister van Justitie Piet Hein Donner in mei *++/ de 
volgende zorg uit: “Vaak worden niet feiten maar wat daarover wordt bericht, 
als werkelijkheid gezien.”3<
Deze ontwikkelingen in externe communicatie zijn ook herkenbaar in interne 
communicatie.3> Iedereen hee4  wel eens gehoord van een bedrijfspresentatie 
of -feest waarin de nieuwe strategie met veel communicatief geweld werd ge-
presenteerd. Dat kan op zich zeer e0 ectief zijn als het ook aan diverse andere 
genoemde randvoorwaarden voldoet. 

Conclusie
Veel organisaties zijn terughoudend in het communiceren van hun strategie, 
terwijl daar juist grote interne en externe behoe4 e aan bestaat. Er zijn veel aan-
wijzingen dat het realiseren van deze vorm van transparantie zakelijk succes 
bevordert in plaats van hindert. Uitlatingen van analisten, casestudies zoals GE 
tijdens het bewind van Jack Welch, uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek 
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en de groeiende acceptatie van de Balanced Scorecard ondersteunen deze ver-
onderstelling.
Strategie kan vorm krijgen door het formuleren van een visie, missie en (de 
uitvoering van) strategie. Communicatie van strategie verloopt e0 ectief als de 
communicatie interactief, intensief, integraal, invoelbaar en interessant is. Na-
der onderzoek moet uitwijzen in welke mate de hypothese wordt ondersteund 
dat deze wijze van communiceren bijdraagt aan het succes van de organisatie.
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