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Zie je het voor je? Met de inzichten waarmee jij als communicatieprofessional 
de organisatie confronteert, geef jij je eigen rol opnieuw vorm. Je voegt direct 
waarde toe aan de business en zit daarom aan tafel bij de beslissers. Je bent 
bovendien meer dan ooit betrokken bij strategische besluitvorming. Gewoon, 
omdat ze jou nodig hebben!

Meten en Scoren helpt je om de broodnodige verandering te brengen. Stap 
voor stap nemen we je mee. Waarom zijn communicatiemetingen belangrijk 
en wat kun je ermee? Wat moet je eigenlijk meten? En vooral: wanneer en hoe 
breng je de meetresultaten e� ectief in? Door integratie van metingen in de 
dagelijkse praktijk van de communicatieadviseur lukt het om de organisatie 
e� ectief in contact te brengen met haar spelers, en daarmee het alignment 
te vergroten. En zo vergroot jij als communicatieprofessional tegelijkertijd je 
impact in de organisatie!

Adwin Peeks en Eelke Alkema zijn beiden ervaren en bevlogen 
communicatieprofessionals. Met dit boek willen ze een bijdrage 
leveren aan de professionalisering van dit mooie vak. 

Eelke is een ervaren senior communicatieadviseur die zich 
in zijn werk bij Achmea heeft toegelegd op communicatie-
onderzoek en reputatiemetingen. Hij vertelt graag over 
de resultaten en coacht zijn communicatiecollega’s bij de 
integratie van onderzoeksresultaten in hun adviespraktijk. 

Adwin is zelfstandig communicatie consultant. Zijn hart klopt 
voor vernieuwing en verbetering van de organisatie van commu-
nicatie. Hij specialiseert zich in reputatiestrategie, issuemanagement en 
crisiscommunicatie. Hiervoor was hij manager Corporate Communicatie bij Achmea.

‘Het onderzoeken van opinies en sentiment onder spelers van de 
organisatie is cruciaal voor communicatieafdelingen die een relevante 
rol willen spelen. De meeste communicatieadviseurs zien dat belang 

wel in, maar aarzelen om de stap naar planmatig onderzoek te 
maken. Daarom is het mooi dat het concept van Meten en Scoren nu 

werkelijkheid is geworden en dat dit boek voor iedereen beschikbaar is.’

– Professor Cees B.M. van Riel –
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Voorwoord door 

professor Cees B.M. van Riel

Het is een leuke verrassing als je door twee kersverse auteurs wordt ge-
vraagd mee te lezen met hun boek en daar ook nog eens het voorwoord 
voor mag schrijven. Zeker als je beide mannen al langer kent en hebt 
meegemaakt als studenten in de collegebanken van de Rotterdam School 
of Management van de Erasmus Universiteit en in hun communicatie-
praktijk bij Achmea.

Ik ken Eelke en Adwin als ervaren professionals die hard bezig zijn om de 
communicatie op een hoger plan te brengen. Adwin is de vernieuwer en 
manager, met oog voor de organisatie van communicatie en voor de fi jne 
kneepjes van vertrouwd adviseurschap. Eelke heeft de sterk analytische 
geest van een onderzoeker. Hij is goed in staat om scherpe conclusies te 
trekken uit complexe onderzoeken om vervolgens de essentie daarvan 
begrijpelijk voor het voetlicht te brengen. Een prima combinatie dus 
voor dit belangrijke thema.

De drie hoofddoelen van Meten en Scoren zijn: impact door inzicht, 
effec tiever communiceren en het vergroten van de accountability. De 
manier waarop deze doelen hier worden gespiegeld aan perspectieven 
van nieuwe communicatie is verhelderend. Vanuit mijn eigen praktijk 
zijn ze bovendien zeer herkenbaar. Zo doen we met het Reputatie Insti-
tuut veel onderzoek naar de reputatie en het alignment in en om orga-
nisaties. Voor onze opdrachtgevers zit de belangrijkste waarde daarbij 
inderdaad in het inzicht in de context van de organisatie, die deze onder-
zoeken hen opleveren. Ze kijken met een andere bril naar de wereld om 
zich heen en krijgen een nieuw handelingsperspectief. Met de inzichten 
in de drivers voor reputatie en alignment wordt vervolgens de communi-
catie van de organisatie onder de loep genomen en effectiever gemaakt 
en wordt uiteindelijk ook de accountability vergroot.
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Ik sprak Adwin en Eelke voor het eerst over hun plannen voor Meten en 
Scoren in de pauze van een college Advanced Reputation Management. 
Ze gaven daar als praktijkkenners een gastlezing. Het idee voor Meten en 
Scoren sprak me direct aan: een praktisch handboek voor communicatie-
professionals die willen starten met het gestructureerd in kaart brengen 
van de context van de organisatie. Met daarbij een duidelijk stappenplan 
voor het effectief inbrengen van de resultaten van deze metingen in de 
organisatie. Het onderzoeken van opinies en sentiment onder stake-
holders (of spelers zoals zij die noemen) van de organisatie is cruciaal 
voor communicatieafdelingen die een relevante rol willen spelen. De 
meeste communicatieadviseurs zien dat belang wel in, maar aarzelen 
om de stap naar planmatig onderzoek te maken. Daarom is het mooi dat 
het concept van Meten en Scoren nu werkelijkheid is geworden en dat dit 
boek voor iedereen beschikbaar is.

Ik wens u allemaal veel leesplezier, nieuwe inzichten en de stap naar een 
nieuwe rol in communicatie toe.

Cees B.M. van Riel
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Inleiding

Met dit boek brengen we een belangrijk, maar lastig onderdeel van het 
communicatievak binnen bereik van de communicatieprofessional: 
onder zoek. Als je het uit hebt, begrijp je hoe je onderzoek effectief kunt 
inzetten voor je organisatie, voor de communicatie van je organisatie en, 
niet in de laatste plaats, voor jezelf. Dat is een stevige stellingname, die 
we graag onderbouwen. 

Het doen van onderzoek met behulp van metingen wordt een steeds we-
zenlijker onderdeel van communicatie. Het wordt algemeen beschouwd 
als een professionele en goede manier om de resultaten van de commu-
nicatieafdeling inzichtelijk mee te maken. Toch komt er in de praktijk 
maar weinig van terecht; andere zaken lijken vaak voor te gaan. Het is 
waar dat er voor de gemiddelde communicatieadviseur, redacteur of 
woordvoerder altijd wel een brandje valt te blussen. Ondanks dat is er 
meestal wel tijd voor een mooi plan van aanpak met leuke interactieve 
extra’s, dus waarom dan niet voor metingen?

Tijd is dan ook niet het belangrijkste issue. Het doen van metingen 
wordt gezien als ingewikkeld en droog. Daarnaast is het onduidelijk wat 
voor opbrengsten er tegenover staan. Wat doe je nu eigenlijk met al die 
cijfers? Hoe maak je daarmee je communicatie beter? En hoe helpt dit de 
business om zijn doelstellingen te behalen?

Er is gelukkig een weg naar enthousiasme. Die weg leidt naar inte gratie 
van metingen in de dagelijkse praktijk van de communicatieprofes-
sional. Waar metingen tot nu toe vooral ad hoc worden gedaan, omdat 
een opdrachtgever naar bewijslast vraagt of omdat je toch weleens wilt 
weten hoe effectief je personeelsblad nu eigenlijk is, biedt de Meten en 
Scoren-aanpak een integrale methode die je helpt om metingen te doen 

11



binnen een logische structuur. Een structuur die samenhang brengt in 
je communicatie én in de manier waarop je de impact ervan vaststelt. 
En niet minder belangrijk: een structuur die zorgt dat je metingen aan-
sluiten bij de business van de organisatie waar je voor werkt.

Meten en Scoren als het perfecte team

Dit boek heet Meten en Scoren omdat het over meten en scoren gaat. Het 
zijn twee dimensies van ons vak die elkaar aanvullen – en die beide aan-
dacht nodig hebben. Meten betekent hier: communicatieonderzoek. Of 
nog beter: het op een integrale en gestructureerde manier in kaart bren-
gen van het sentiment en de opinies van relevante spelers in en om je 
organi satie. Je bent als het ware de antenne op het dak die de signalen 
voor de organisatie opvangt. Je brengt de wedstrijden die voor de organi-
satie van belang zijn duidelijk op het scherm en voorziet ze van commen-
taar door de gesignaleerde bewegingen te duiden en betekenis te geven.

Scoren gaat over het effectief inbrengen van de inzichten die je met je 
metingen hebt vergaard. Want het is goed om te weten welke spelers er 
meedoen en hoe ze in de wedstrijd staan, maar uiteindelijk draait het om 
de doelpunten. Het ultieme doelpunt voor een communicatieprofessio-
nal is hier het creëren van impact door inzicht. Jij geeft het management 
meer inzicht in de binnen- en buitenwereld en helpt ze zo om betere be-
sluiten te nemen of voor ander gedrag te kiezen. Dat doe je door te bou-
wen aan een vertrouwensrelatie en je te verdiepen in de business.

De Meten en Scoren-aanpak geeft een praktische methode om communi-
catieonderzoek structureel op te pakken en in te brengen in de organi-
satie. Hoe weet je wat je moet onderzoeken? Hoe zorg je ervoor dat de 
organisatie er wat aan heeft? Hoe kies je dan voor het juiste onderzoek? 
Hoe zorg je voor effectieve rapportages? En hoe breng je de inzichten 
die je onderzoek oplevert met impact in bij de organisatie? Op deze en 
andere vragen krijg je op de komende pagina’s antwoord aan de hand van 
praktische stappen en handreikingen. 
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Voor wie is dit boek?

Dit boek is voor professionals die communicatie effectiever en met meer 
en impact willen inzetten. Professionals die op zoek zijn naar manieren 
om de business te verrassen en te versterken. Als je door het lezen van dit 
boek getriggerd wordt om iets te verbeteren in je communicatiepraktijk, 
of als andere nieuwe mogelijkheden zich tijdens het lezen aandienen, 
dan is ons doel met Meten en Scoren bereikt. Trouwens, als we het hebben 
over de communicatieadviseur, dan bedoelen we daarmee jouw adviesrol 
als professional in communicatie. Ook voor woordvoerders, eventstra-
tegen of socialmediaexperts geldt dat ze regelmatig de adviserende rol 
innemen.

De opbouw van dit boek

Het eerste deel van Meten en Scoren gaat over de veranderende wereld, de 
betekenis daarvan voor het communicatievak en de rol die metingen en 
onderzoek daarbij innemen. 

In het tweede en derde deel staan het speelveld en het meten zelf centraal. 
Je maakt kennis met een model dat je helpt om op een eenvoudige ma-
nier, structureel onderzoek te doen in samenhang met de binnen- en de 
buitenwereld van de organisatie. Je ziet hoe je kunt bepalen wat je gaat 
meten, welke inzichten waardevol en relevant zijn voor de business en 
voor communicatie. Je krijgt ook zicht op de soorten metingen en onder-
zoek waaruit je kunt kiezen en hoe die zich tot elkaar verhouden. 

In het vierde deel nemen we je mee in het vastleggen van die inzichten. 
Hoe rapporteer je en hoe zorg je ervoor dat resultaten en inzichten ook 
een indicatie zijn van je prestaties als communicatieafdeling?

In het vijfde deel lees je meer over jouw rol als communicatieprofes-
sional. Hoe kunnen inzicht, cijfers en onderbouwde plannen je helpen je 
impact in de organisatie te vergroten? We hebben dit gedeelte van onze 
aanpak ‘scoren’ genoemd, omdat dit op verschillende manieren past bij 
de aanpak die we met je willen delen. Scoren is je doelen bereiken. Scoren 
is gericht schieten. Scoren is gehoord worden en scoren doe je op het 
speelveld van communicatie.
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Verdieping en discussie

Op onze site www.metenenscoren.nl vind je meer verdiepende informatie 
en onderzoek, en kun je discussiëren over Meten en Scoren met andere le-
zers. We hebben bovendien een enquête over dit boek op de site geplaatst 
en horen graag wat het voor jou heeft betekend. Wat werkt er wel en wat 
lukt nog niet? Heb je tips of trucs die voor anderen ook interessant zijn? 
Of heb je de perfecte rapportage ontwikkeld? Deel het op de site, met ons 
en andere communicatieprofessionals. We zijn heel benieuwd!
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DEEL 1 
DE PLAATS VAN METEN EN SCOREN 

IN HET COMMUNICATIEVAK

In dit eerste deel lees je waarom Meten en Scoren belangrijk is in het com-
municatievak. We stappen allemaal een nieuwe en veranderde wereld 
binnen met nieuwe kansen. De digitale evolutie en social media geven 
ons de mogelijkheid om op compleet andere manieren contact te leggen 
met onze omgeving. Ook bieden de onzekerheid en verander ingen waar 
organisaties en hun leiders mee te maken hebben, ruimte voor com-
municatieprofessionals die graag waarde toevoegen. De communicatie-
afdeling kan haar rol opnieuw defi niëren en invullen op een manier die 
past bij de huidige organisatievraagstukken. Met Meten en Scoren lever 
je daar een heel goede bijdrage aan. 
Je leest hier ook over de concrete doelen van Meten en Scoren: via 
account ability en effectiever communiceren, kom je uiteindelijk terecht 
bij je hoofddoel: het creëren van impact door inzicht. 





Hoofdstuk 1

De wereld verandert en 

communicatie verandert mee

Onze wereld verandert snel en ingrijpend. Er is sprake van een machts-
verschuiving die samengaat met de groeiende adoptie van social media. 
Die fundamentele verandering is nu gaande en de communicatieprofes-
sionals staan er middenin. We voelen de verandering, gaan ermee om en 
helpen ons management antwoorden te vinden. We gaan de uitdaging 
graag aan, omdat we weten dat die ons veel op kan leveren. 

In dit hoofdstuk zetten we een aantal belangrijke veranderingen op 
een rij. Het gaat er vaak over en er is al veel over geschreven. Daarom 
concen treren we ons hierbij op de veranderingen die belangrijk zijn voor 
organi saties en het communicatievak; en daarbinnen op alles wat je 
moet  weten om straks succesvol te Meten en Scoren. 

1.1 De verandering van tijdperken

Volgens hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans (2012) leven we niet meer 
in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken: 

  ‘ Onze samenleving is in een overgangsfase en bevindt zich op een 
kantelpunt. We gaan daarbij van een verticale, centrale en verzuilde 
samenleving naar een horizontale, decentrale netwerksamenleving. 
In deze kantelperiode worden oude systemen afgebroken en nieuwe 
opgebouwd. Oude waarden verdwijnen en nieuwe waarden ontstaan. 
Dit gaat gepaard met pijn, angst en verlies, maar ook met hoop, geloof 
en vertrouwen.’ 

Deze veranderingen hebben groot effect op bijvoorbeeld onze zorg, onze 
kijk op voedsel, gebiedsontwikkeling, de bouwsector en onze energie-
voorziening. Hoewel de daadwerkelijke omslag nog moet komen, zijn de 
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eerste tekenen van verandering er zeker al. Zo gaan ze bij thuiszorgorga-
nisatie Buurtzorg bijvoorbeeld uit van het zelfmanagement van profes-
sionals in wijkteams. En zo organiseren sommige kleine ondernemers 
(zzp’ers) tegenwoordig zelf hun eigen vangnet door middel van brood-
fondsen. 

In de nieuwe wereld gelden nieuwe regels: 
• Samenwerken doe je vanuit vertrouwen, op basis van gelijkwaardig-

heid, in netwerken. 
• Door social media is kennis van iedereen en wordt uiteindelijk alles 

zichtbaar. Zaken achterhouden is dus naïef en werkt nadelig op het 
vertrouwen. Transparantie is niet langer een keuze. 

• Kennis en ratio zijn niet langer leidend, maar gevoel en intuïtie heb-
ben hun plaats ingenomen. Als je mensen wilt motiveren en betrek-
ken bij je organisatie, dan moet je rekening houden met hun emoties. 

Zorg en vakmanschap bij Buurtzorg Nederland

Buurtzorg Nederland heeft een visie die past in de horizontalisering 

van onze maatschappij. Deze thuiszorgorganisatie wil de cliënt, en de 

mensen om hem heen, weer centraal stellen. Onder het motto ‘Eerst 

buurten, dan zorgen’ heeft een aantal voortrekkers de afgelopen jaren 

gewerkt aan grote veranderingen. Ze gaan uit van de eigen verant-

woordelijkheid van verplegenden. Die kunnen namelijk heel goed zelf 

hun beslissingen nemen en de verantwoordelijkheid voor hun werk 

dragen. Zorg is een totaalconcept en de verplegers werken daarom in 

zelfsturende en resultaatverantwoordelijke wijkteams. Deze wijkteams 

werken op basis van vertrouwen en doen dat samen met het sociale 

netwerk (vrienden en familie) en formele netwerk (huisarts, ziekenhuis, 

specialist) van de zorgvrager. En met succes! Als gevolg van de zelf-

sturing blijven de overheadkosten van het kleine hoofdkantoor in Almelo 

laag en maakt de organisatie jaar na jaar winst. Werken bij Buurtzorg 

betekent een terugkeer naar het echte vakmanschap en dat geeft 

tevreden cliënten en medewerkers. In een paar jaar tijd is Buurtzorg op 

die manier gegroeid naar de grootste werkgever voor wijkverplegenden 

in Nederland. Kijk maar eens op buurtzorgnederland.com, daar lees je 

nog veel meer.  
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Organiseer je eigen vangnet in een broodfonds

Een mooi voorbeeld van decentralisatie en de afbrokkeling van macht 

van grote instituties zijn de broodfondsen. Jarenlang betaalden onder-

nemers zich blauw aan hun arbeidsongeschiktheidsverzekering bij 

grote en anonieme verzekeraars. Maar een alternatief is geboren. Veel 

ondernemers regelen het nu anders, zelf, decentraal en vanuit de net-

werkgedachte. Het broodfonds is bedacht door en voor ondernemers die 

samen afspraken maken over ondersteuning bij ziekte. Vrijwillig en op 

gelijkwaardige basis. Zo zit je samen met twintig tot vijftig ondernemers 

in een broodfonds en spaar je elke maand 33 tot 100 euro op je eigen 

broodfondsrekening. Wordt iemand uit het collectief ziek, dan krijgt zij of 

hij een kleine schenking van alle anderen. Een tijdelijk inkomen om van 

te leven, voor maximaal twee jaar. Alle broodfondsen zijn zelfstandig en 

bestaan uit mensen die elkaar kennen en vertrouwen. De kosten blijven 

laag omdat de kleinschaligheid en het sociaal netwerk misbruik voor-

komen. Er zijn geen kleine lettertjes meer, mensen die elkaar kennen 

en vertrouwen hebben dat niet nodig. Wil je meer weten of je aanmelden 

bij een broodfonds? Kijk dan maar eens op www.broodfonds.nl.  

1.2 Social media als motor van verandering

De ontwikkeling van social media is geen trend meer, het is een feit. Nog 
niet iedereen heeft dat meegekregen, maar wij van communicatie wel. We 
gaan hier dan ook niet uitleggen wat het is, of dat iedereen het gebruikt 
(en straks de rest ook) en dat communicatie er wat mee moet. Maar social 
media zijn meer dan social media, ze zijn de motor van verandering voor 
eigenlijk alle ontwikkelingen die we hiervoor noemden. Het is een eman-
ciperende kracht die de wereld op zijn kop zet (Lanting, 2010). 

We zijn massaal via sociale netwerken virtueel met elkaar verbonden. 
Verschillende online sociale netwerken, zoals Instagram, Facebook, You-
Tube en Twitter, faciliteren ons samenwerken, delen, spelen, ontmoeten 
en creëren. Mensen vinden elkaar op die verschillende sites, afhankelijk 
van hun eigen interesses. De meeste mensen zijn via diverse sociale net-
werken in verbinding met een grote groep mensen. Daardoor ontstaat 
een oneindig netwerk, een open en onbegrensde wereld van samen-
werking, creativiteit, communicatie over en weer en businesskansen. 
Menno Lanting noemt dat heel treffend ‘de Connected Wereld’. 
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 ‘ Wat begon als een communicatienetwerk voor een aantal universiteiten, 
heeft zich ontwikkeld tot een wereld op zichzelf, een digitale wereld die als 
een ochtendnevel over onze fysieke wereld hangt’ (Lanting, 2010: 17). 

Twee ontwikkeling zijn volgens Lanting belangrijk, als je wilt begrijpen 
hoe ingrijpend de huidige overgang naar het digitale tijdperk is: commu-
nicatie is van iedereen, en kennis en kapitaal krijgen een nieuwe waarde. 

Communicatie is van iedereen

Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid kan iedereen, altijd en 
overal, werken, consumeren en produceren. Hierdoor ontstaat een onein-
dig web van contacten en verbindingen in een holistische omgeving. In 
die omgeving zijn oneindig veel bronnen van informatie, kennis, en crea-
tiviteit in netwerken met elkaar verbonden. Veel van deze bronnen waren 
eerder exclusief in handen van organisaties. Maar nu niet meer! Informa-
tie, kennis en creativiteit is van iedereen. Hierdoor verliezen die organisa-
ties macht en kantelt de verticaal en centraal georganiseerde samen leving, 
naar een horizontaal en decentraal georganiseerde netwerksamenleving. 

De Twitter-revolutie in Egypte

Natuurlijk ontketent Twitter geen revolutie. Maar het verloop van de 

Egyptische revolutie in 2011 laat wel iets belangrijks zien. Communicatie 

is inderdaad van iedereen en de macht is hierdoor fundamenteel 

gekanteld. Voor regimes met exclusieve toegang tot de eigen media 

is het even wennen. Burgers maken nu hun eigen nieuws en wisselen 

‘ongeautoriseerde’ waarheden uit via sociale netwerken. 

Na jaren van onvrijheid gingen de Egyptenaren massaal de straat op. 

Twitter, Facebook en YouTube fungeerden daarbij als katalysatoren. In 

een land waar onafhankelijke media grotendeels ontoegankelijk waren, 

boden social media een uitweg. Lang niet iedereen in Egypte was online, 

maar degenen die dat wel waren gebruikten social media om elkaar van 

nieuws te voorzien. De activisten stonden via Twitter en andere media 

in contact met buitenlandse journalisten. Ze leverden hen schokkende 

beelden die met mobieltjes waren opgenomen en de internationale 

media publiceerden dat materiaal snel. De autoriteiten probeerden het tij 

nog te keren door het internet vrijwel geheel te blokkeren, maar het was 

al te laat. Na dertig jaar kwam het regime van Moebarak ten val.   
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Kennis en kapitaal krijgen een nieuwe waarde

In het industriële tijdperk stond het bezit van kapitaal centraal (en later 
ook dat van kennis). Voor de productie van goederen op grote schaal is 
veel geld nodig. Om die productie vervolgens zo effectief mogelijk te la-
ten verlopen is kennis nodig. Kapitaal en kennis waren lange tijd vooral 
in bezit van een smalle top. Deze smalle top gaf sturing aan de lagen daar-
onder. In combinatie met onze beperkte mobiliteit zorgde dit ervoor dat 
we in een aantal beperkte ‘zuilen’ leefden van kerk, vereniging, bedrijf 
en politieke partij. En nu komt ook dit tijdperk ten einde. In het digitale 
tijdperk neemt het belang van kapitaal af en komt kennis als productie-
factor binnen handbereik van iedereen. De machtspiramide waarbij be-
drijven en instellingen zich aan de top bevinden kantelt. Mensen ontzui-
len en krijgen een andere houding ten opzichte van bedrijven en merken: 

 ‘ Mensen vertrouwen en bouwen weer op elkaar. Zoals ze dat ook deden 
in het pre-industriële tijdperk, de tijd van gilden, broederschappen en 
orden. Ze willen gehoord worden en zich authentiek verbonden voelen met 
bedrijven en merken’ (Lanting, 2010).

1.3 Organisaties in een systeemcrisis

Als gevolg van deze ontwikkelingen verkeren veel organisaties in een 
systeemcrisis (Rotmans, 2012). Lange tijd stonden grote organisaties aan 
de bovenkant van de piramide van macht, met hun kapitaal, kennis en 
communicatiemiddelen. Ze waren een vanzelfsprekende factor van be-
lang en ze hoefden amper verantwoording af te leggen. Met die macht 
zijn ze zo vergroeid dat veranderen lastig, zo niet onmogelijk blijkt te 
zijn. Ze verstarren en blijven werken volgens de oude waarden van effi -
ciëntie, economisch rendement en korte termijn. Economische belangen 
en waarden gaan in deze organisaties boven maatschappelijke waarden. 
Vanuit de veranderde maatschappij wordt kritisch naar deze organisa-
ties gekeken. Ze leveren niet langer wat de gebruikers wensen, ze kosten 
geld en ze zijn betrokken bij allerlei grote schandalen. 

Het is natuurlijk buigen of barsten. Uiteindelijk moeten ze een keer om, 
deze oude olietankers, maar ze lijken het niet te kunnen. Ze zien geen 
andere weg, of durven deze niet in te slaan. Ze zijn zo druk bezig met hun 
voortbestaan dat instandhouding van de eigen organisatie een doel op 
zich lijkt te zijn geworden.
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In de nieuwe wereld zijn andere manieren van denken de norm. Daarom 
nemen nieuwe vormen van samenwerken langzaam de macht over. Het 
gaat dan om horizontale netwerken, plat en fl exibel. Dat zijn vooruit-
strevende organisatievormen die nu nog de uitzondering zijn, maar 
straks onderdeel uitmaken van de normale manier van werken. 

1.4 Het vertrouwen herstellen

Als communicatie en daarmee informatie, kennis en creativiteit van 
 iedereen zijn en kapitaal en kennis als machtsfactoren verdwijnen, 
 moeten  bedrijven zich daarop aanpassen door aansluiting te zoeken bij 
de nieuwe wereld waarin transparantie en samenwerking op basis van 
vertrouwen centraal staan. Daarbij moeten ze in de horizontale netwerk-
maatschappij op zoek naar een gelijkwaardiger relatie met hun omge-
ving. Door online media te gebruiken en alle beschikbare spelers in te 
zetten bij de interactie met de omgeving. Dat is voor veel bedrijven een 
lastige omslag. En daar kan jij ze bij helpen. 

Als gevolg van de fi nanciële crisis en een aantal grote schandalen staat 
het vertrouwen in grote bedrijven, overheidsinstellingen en zelfs de poli-
tiek fl ink onder druk. Door het gebrek aan vertrouwen wordt er kritisch 
en nauwlettend naar organisaties gekeken. Niet zo vreemd als je bedenkt 
dat deze organisaties vooral bezig lijken te zijn met het behouden van de 
oude situatie, waardoor ze de aansluiting op de nieuwe wereld missen. 
In een wereld van digitale revolutie en social media is veel van wat een 
organisatie doet snel zichtbaar en worden schandalen breed uitgemeten. 

Volgens de Edelman Trust Barometer van 2014 (newsroom.edelmanpr.nl) 
is het vertrouwen in instituties en hun leiders historisch laag. Zo ver-
trouwt maar 60% van de Nederlanders zijn eigen overheid en slechts 54% 
heeft vertrouwen in grote organisaties. Nog sterker: minder dan 10% van 
de Nederlanders vertrouwt zijn politieke en zakelijke leiders nog! Dat is 
lager dan ooit en er is nog geen enkel teken van herstel. Opvallend is dat 
Nederlanders wel vertrouwen hebben in het mkb (79%) en nog meer in 
familiebedrijven (81%). Vreemd is het niet, deze organisaties sluiten van 
nature beter aan bij de eisen van de nieuwe wereld. Ze zijn kleinschaliger, 
gelijkwaardig en werken vanuit vakmanschap aan kwaliteit. 
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Zonder vertrouwen is zakendoen in de nieuwe wereld onmogelijk. Dat is 
niet anders dan voorheen, maar de manier waarop je dat bereikt is wel 
anders. Wat moeten organisaties tegenwoordig doen om vertrouwen te 
krijgen? Volgens Edelman ligt er een grote kans voor organisaties die 
hun betrokkenheid en integriteit verbeteren. Betrokkenheid betekent 
daarbij dat een organisatie: luistert naar haar klanten, medewerkers goed 
behandelt, haar klanten voor winst stelt en regelmatig en eerlijk com-
municeert. Om de integriteit te vergroten moeten organisaties: ethisch 
zakendoen, verantwoordelijkheid nemen bij issues en transparant en 
open zakendoen. Als we dat samenvoegen met de uitgangspunten zoals 
die gelden in de nieuwe wereld, dan komen we op de volgende drie kern-
punten voor (de communicatie van) bedrijven: 
• Leg de verbinding;
• Wees transparant;
• Sluit aan op emoties.

Vanwege hun belang voor organisaties verdienen deze drie punten ieder 
een toelichting. 

Leg de verbinding

Verbinding is in deze tijd van horizontalisering van essentieel belang. 
Organisaties kunnen niet langer vanzelfsprekend rekenen op vertrou-
wen. Ze moeten hard werken om verbindingen te leggen. Verbinden be-
gint met luisteren om te begrijpen, zo creëer je een basis voor alignment 
en je allianties met andere spelers in het veld. Daarbij is het belangrijk 
om te beseffen dat communicatie van iedereen is en dat het klassieke 
zender-ontvangermodel zijn langste tijd heeft gehad. Het nieuwe com-
municeren draait om conversaties.

Horizontaal denken; op weg naar een gelijkwaardiger relatie

De samenleving wordt platter en gelijkwaardiger en de oude instituties 
brokkelen af. We kantelen van centraal en van bovenaf gestuurd, naar 
decentraal en van onderop gestuurd. 

Social media geven mensen de kans om hun eigen netwerken te orga-
niseren, om hun eigen kennis te vergaren en te verspreiden en ook om 
hun eigen werk te organiseren. Dat laatste zien we terug in het toene-
mend aantal zzp’ers in Nederland. Door dit alles zijn mensen minder 
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hiër archisch gevoelig en meer op zoek naar gelijkwaardige relaties, of 
dat nu met andere mensen is of met organisaties. Binnen deze netwer-
ken is respect niet langer vanzelfsprekend, het moet verdiend worden op 
basis van vakmanschap. De nieuwe wereld kenmerkt zich door delen in 
plaats van hebben, door gebruiken in plaats van bezitten, door het delen 
van ideeën via nieuwe structuren. Als communicatieprofessional moet 
je aansluiten bij die nieuwe netwerken die als vanzelf ontstaan. Organi-
saties moeten bewegen naar een gelijkwaardige relatie met de omgeving 
door online media te gebruiken en alle spelers in te zetten bij de interac-
tie met de omgeving. Dat geldt des te meer in crisissituaties. 

De nieuwe wereld van Roosegaarde

Palen die smog opzuigen, energiezuinige snelwegen, lichtgevende 

planten. Geen idee is te gek voor sociaal ontwerper Daan Roosegaarde. 

Volgens Roosegaarde is de oude wereld kapot en moeten we een 

nieuwe maken. Deze meester in cocreatie en netwerken reist de hele 

wereld over om zijn boodschap onder de aandacht te brengen: ‘Door 

middel van technologisch design kunnen we de wereld verbeteren.’ 

Hij kreeg bekendheid met de introductie van het concept van de Smart 

Highway: een energiezuinige snelweg die verlicht wordt door glow-in-

the-darkverf en gemaakt is van ‘intelligent asfalt’ dat sneeuwkristallen 

op de weg toont zodra het glad wordt. Andere projecten van Daan zijn 

de duurzame dansvloer, een jurk die doorzichtiger wordt naarmate de 

draagster meer opgewonden raakt (Intimacy2.0) en straatverlichting van 

bomen die licht geven door bioluminescentie. Bij al die ideeën werkt 

hij online en offl ine samen met een netwerk van partners van verlichte 

geesten en grote, innovatieve organisaties. 

Volgens Roosegaarde heeft deze manier van samenwerken de toe-

komst. Hij wil de aarde een update geven en pleit voor een collectieve 

wereld, waarin horizontale netwerken moeten worden ingezet om aan 

‘ruimteschip aarde’ te sleutelen. Gelijkwaardige samenwerking tussen 

creatief denkende artiesten, technici en chemici van grote bedrijven 

maakt volgens hem grote veranderingen mogelijk. Hij zoekt die samen-

werking graag op, met hoogvliegers van over de hele wereld, of ze nu in 

Shanghai, Singapore of Rotterdam zitten.
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Meer weten over de nieuwe wereld volgens Daan? Kijk eens op: 

www.studioroosegaarde.net.  

Afbeelding 1: Intimacy2.0 (Studio Roosegaarde, 2012)

Luister om te begrijpen

Een bekende en mooie uitspraak van Steven R. Covey is: ‘Most people do 
not listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply.’ 
Een quote die ook goed past bij de manier waarop communicatie zich 
vaak opstelt als ze luistert of metingen doet (ook een vorm van luisteren). 
We horen al die meningen om ons heen vaak wel, verzamelen ze ook en 
zetten ze in mooie rapporten die we sentimentanalyse of klachtenrap-
portage noemen. Maar doen we er ook wat mee? Vragen we door? Leren 
we ervan en gaan we ook echt anders naar die ander kijken? Begrijpen we 
hem en stemmen we ons handelen op hem af ? Wij denken van niet, of in 
ieder geval veel te weinig. En het wordt tijd dat daar verandering komt. 
Laten we de stap maken van zenden naar luisteren.

Creëer impact door inzicht

Om succesvol te zijn is iedere organisatie afhankelijk van duurzame rela-
ties met zowel interne als externe groepen. Zonder fi nanciers, afnemers 
en medewerkers kun je als organisatie niet overleven. Cees van Riel (2013) 
beschrijft stakeholderalignment als ‘een wederzijds lonende relatie tus-
sen een onderneming en haar belangrijkste stakeholders, waarmee het 
bedrijf zijn doelstellingen kan realiseren en zijn bestaanswaarde aan-
toont.’ Hij laat zien dat communicatie hier op meerdere manieren aan 
bijdraagt. Om dit toe te lichten gebruiken we een model dat Van Riel 
intro duceerde (zie afbeelding 2). In eerste instantie lijkt het misschien 
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wat complex, maar het leidt tot heldere en bruikbare conclusies en geeft 
je belangrijke handvatten voor het vergroten van de toegevoegde waarde 
en impact van de communicatieafdeling. 

Afbeelding 2: Equilibrium van de corporatecommunicatiefunctie (Van Riel, 2012)

In het model zie je op welke manier license to operate tot stand komt en 
wat de rol van communicatie hierin is. Je zou het zo kunnen samenvat-
ten: een organisatie die goede prestaties levert en die daar ook nog eens 
goed over communiceert krijgt maatschappelijke steun voor de dingen 
die ze doet. Als ze daarnaast tenminste – let op – ook goed blijft inspelen 
op ontwikkelingen in de binnen- en buitenwereld. 

FrieslandCampina en het gezondheidsimago van zuivel

Jarenlang was melk een vanzelfsprekend en gezond product voor 

jongeren en volwassenen. Dat was niet zomaar bereikt. De campagne 

van de Melk-brigade halverwege de jaren vijftig met teksten als ‘Met 

melk meer mans’ was een van de succesvolste reclamecampagnes 

in de Nederlandse geschiedenis. De laatste jaren horen we echter 

steeds meer geluiden van melktegenstanders: ‘Is melk eigenlijk wel 

zo goed voor elk?’ In 2005 komen onderzoekers Campbell en Willet 

in het nieuws; zij stellen dat melk ongezond is en onnodig voor het 

binnenkrijgen van voedingsstoffen als calcium en eiwitten. Meer recent 

verscheen het populaire boek De voedselzandloper (al 300.000 exem-

plaren verkocht) van arts Kris Verburgh, die onder meer aanraadt om 

minder melk te drinken. Naast dit alles staat ook het algemene beeld 

van de voedingsindustrie onder druk, terwijl issues als dierenwelzijn 

en milieu de negatieve teneur verder versterken. Zuivelproducent 

FrieslandCampina heeft dan ook geen andere keus dan te reageren en 

Bestuur & Management

Excellent presteren × excellent communiceren
=

License

to operateSociale Context

Corporate Communicatie

Corporate communicatie geeft informatie door over de

sociale context, zodat de prestaties kunnen worden

geoptimaliseerd.

Corporate communicatie

observeert op tijd wat er in de

sociale context over de

organisatie wordt gedacht. 

General Management reageert

hierop met acties die tot een

beter alignment met de

stakeholders leiden. 
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doet dat bijvoorbeeld door de discussie te faciliteren en tegengeluid te 

organiseren op de site The Milk Story (www.milkstory.nl) en met de tv-

campagne ‘The Story of Milk’.   

Pas het model van Van Riel eens toe op de praktijk van het voorbeeld van 
FrieslandCampina. Voor de zuivelproducent lijkt er niets aan de hand met 
de cruciale factoren die je vindt in de noemer van de formule. De orga-
nisatie levert nog steeds topproducten en communiceert daar ook uit-
stekend over. Pas als je naar de teller kijkt zie je waar het probleem zit, de 
sociale context is veranderd en het gezondheidsimago van zuivel komt 
onder druk te staan. FrieslandCampina moet wel reageren. 

Wat zegt deze formule ons over de rol van communicatie in de organi-
satie? Als eerste natuurlijk dat we door goede communicatie het bewust-
zijn en de waardering voor de organisatie kunnen vergroten. Dat is dan 
ook een taak waarvoor we ons als communicatieprofessionals al jaren ver-
antwoordelijk voelen. Maar belangrijker: de formule laat ons zien dat voe-
ling met de interne en externe wereld om ons heen – de sociale context – 
essentieel is. Voor communicatie ligt hier een dankbare nieuwe rol. Het is 
ook aan ons om het management te confronteren met ontwikkelingen van 

Afbeelding 3: Milk the essential food for growing children (Ministry of Food, 1943)
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belang. Om dat te kunnen, moeten we onze voelsprieten uitsteken en op 
verschillende manieren meten wat er in de wereld om ons heen gebeurt. 
Zo creëren we impact door inzicht te geven. In Deel 2 van Meten en Scoren 
gaan we dieper in op hoe je dit kunt toepassen voor je eigen  organisatie.  

Van doelgroep naar spelers

In communicatie hebben we het vaak over ‘de doelgroep’. De term is ge-
leend van marketing en veronderstelt een model, waarin ‘wij van com-
municatie’ een boodschap zenden naar een passieve ontvanger, de doel-
groep. In een maatschappij waarin iedereen communiceert via digitale 
en social media, houdt dit model natuurlijk geen stand. De term is dus 
aan vervanging toe. 

Ook de eenzijdige term ‘stakeholder’ heeft wat ons betreft zijn langste tijd 
gehad. De relatie die een organisatie met bijvoorbeeld medewerkers, aan-
deelhouders, klanten of leveranciers heeft, is complexer en verdient een 
term die de wederzijdse afhankelijkheid en keuzevrijheid recht doet. 

Omdat tegenwoordig iedereen een rol speelt in communicatie, wordt in de 
interne communicatie al langer de term ‘speler’ gebruikt. Van Ravenstein 
en Kok (2011) stellen die speler voor als actief bewegend en met een eigen 
bedoeling. Mensen kiezen hun eigen insteek; als ontvanger van informa-
tie, als promotor van nieuws of juist als criticaster. Vaak agenderen spelers 
zelfs hun eigen thema’s en is het aan de organisatie om hierop te reageren. 
Dat gebeurde vroeger ook, maar nu is het allemaal veel zichtbaarder. 

Interne spelers kunnen redelijk goed een bepaalde kant op gestuurd wor-
den of ingezet worden voor je eigen communicatiedoelen. Veel organisa-
ties en hun communicatieafdelingen hebben dit al ontdekt. Zo blijkt uit 
onderzoek dat bedrijven het steeds logischer vinden om centrale com-
municatietaken te delegeren naar de medewerkers: 

 ‘ Vervolgens neemt communicatie het dan op zich om medewerkers en 
management communicatievaardig te maken. Adviseurs nemen daarbij de 
rol van: coach, opleider, facilitator of in sommige gevallen de bewaker van 
kwaliteitsstandaarden in’ (Peeks, 2012).

Bij externe spelers is sturing vaak lastiger. Wel is het mogelijk om contact 
met ze te leggen en met ze in gesprek te gaan. Dat geeft je weliswaar niet 
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de zekerheid dat ze jouw standpunt overnemen, maar zorgt er in ieder 
geval voor dat je deelneemt aan het gesprek. Zo kun je de standpunten 
van de organisatie onder de aandacht brengen en leren van de meningen 
van andere spelers. 

In dit boek hebben we het dus niet meer over doelgroepen of stake-
holders, maar over spelers. Deze spelers opereren op het speelveld dat 
door de social media is gecreëerd en dat voor iedereen toegankelijk is. De 
uitdaging voor communicatie is om dit speelveld in kaart te brengen en 
de spelers met elkaar te verbinden. In Deel 2 leren we je hoe je dit speel-
veld integraal in kaart brengt.

Conversatie als centrale communicatiestijl

Als iedereen een speler is in het communicatiespeelveld, dan wordt het tijd 
om het gesprek aan te gaan met die andere spelers. We stappen even over 
naar de marketing- en klantcommunicatie, want Steven van Belleghem 
(2013) heeft een heel boek geschreven over wat hij ‘Conversation Manage-
ment’ noemt. Volgens hem willen consumenten met alle plezier je bood-
schap verspreiden, als je ze maar iets geeft om over te praten. Het inter-
net is tenslotte de grootste facilitator van mond-tot-mondreclame uit de 
geschiedenis en het bereik van mensen die online met elkaar praten over 
producten of organisaties is veel groter dan van degenen die dat aan de 
koffi etafel doen. De helft van de informatie die consumenten verzamelen 
gedurende een beslissingsproces is niet afkomstig van producenten, maar 
van vrienden en bekenden. Zowel online als offl ine gaan mensen op zoek 
naar soortgelijke interesses, naar vrienden uit het verleden, naar advies of 
aanbevelingen. Zo beïnvloeden ze elkaar. 

Deze wijze les uit de marketing kun je prima doortrekken naar andere 
vormen van communicatie. Of het nu intern of extern gericht is, het ge-
sprek en interactie staan centraal. Het codewoord daarbij is ‘samen’. Geef 
je spelers iets om over te praten, om zich bij aan te sluiten en ze brengen 
het met alle liefde verder. Het managen van conversaties en interactie 
begint bij luisteren. Stel daarbij veel vragen, zo weet je zeker dat je alles 
goed begrijpt. Neem een open houding aan, hou niet te veel vast aan je ei-
gen standpunten, je voert het gesprek nu juist om de ander te leren ken-
nen. Wees eerlijk en persoonlijk en doe iets met de feedback die je krijgt. 
Zo laat je zien dat je de ander serieus neemt en dat je niet alleen maar met 
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een ‘trucje’ bezig bent. Ben je klaar? Bedank je gesprekspartner dan. En 
last but not least: blijf altijd positief, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. 

Wees transparant

Transparantie is geen keuze meer. De druk vanuit de digitale maatschap-
pij eist absolute transparantie van organisaties; we noemen dit ‘hyper-
transparantie’: 

 ‘ De omgeving verwacht een open en eerlijke houding en voert de druk op 
waar die achterwege blijft. Organisaties moeten zich dus bezinnen op de 
grenzen van transparantie’ (Peters, 2012).

Als alles zichtbaar is en het vertrouwen moet worden hersteld, dan gaat 
het er uiteindelijk om dat de organisatie gewoon het goede doet en mag 
hopen dat dit dan wordt doorverteld. Een belangrijke taak voor jou als 
professional is om je opdrachtgevers hiervan te doordringen, door ze 
mee te nemen in deze wereld en ze te laten zien wat de kansen en risico’s 
van deze ontwikkeling zijn. 

Sluit aan op emoties

Het sentiment overheerst! Wij van communicatie weten dat natuur-
lijk al lang, maar nu wordt het door alle discussie in social media ook 
veel zichtbaarder. Want hoe graag onze directies het ook anders zouden 
willen zien; argumenten stellen in discussies niet veel voor. Het zijn de 
emoties die leidend zijn voor gedrag en niet informatie en kennis. Als je 
mensen wilt motiveren en betrekken bij je organisatie, dan moet je dit 
sentiment meenemen. Tegenwoordig is dit ook heel zichtbaar. In de be-
richtgeving in de media overheerst de emotie. Ook politici kiezen laten 
zich steeds meer leiden door het sentiment op social media en in de kran-
ten en kiezen minder vaak op basis van rationele argumenten. 

Door het sentiment van belangrijke spelers en op relevantie issues goed 
te volgen krijg je inzicht. Daar kun je op aansluiten vanuit begrip (dus 
niet alles nog een keer uitleggen, maar het gevoel bevestigen). Vervol-
gens kun je met storytellingtechnieken je eigen verhaal met gevoel onder 
de aandacht brengen. 
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1.5 De meerwaarde van Meten en Scoren in de nieuwe wereld

In de nieuwe wereld draait het voor organisaties dus om het creëren van 
vertrouwen door verbinding, transparantie en aansluiting op het senti-
ment. Wat voegt Meten en Scoren daar dan eigenlijk aan toe? Het doen 
van metingen lijkt gevoelsmatig ver van deze begrippen af te staan, maar 
het tegendeel is waar. 

Meten en Scoren is een vorm van luisteren

Onderzoek wat je belangrijkste spelers in algemene zin van je organisatie 
vinden. Kijk verder door te meten wat ze vinden van je specifi eke strate-
gische speerpunten en maak het af met de inzet van interactieve midde-
len. De digitale evolutie en social media maken het mogelijk om door te 
vragen op opvallende uitkomsten. Je gaat dan het gesprek aan en betrekt 
de spelers bij jouw zoektocht. Ze zullen dat waarderen en voelen dat je 
verbinding met ze wilt. Dat is een mooie eerste stap. 

Meten en Scoren creëert inzicht bij je management

Omdat jij het luisterend oor van de organisatie wijd open zet genereer je 
waardevolle informatie. Met die informatie kun je door goed adviseur-
schap inzicht creëren bij het management van je organisatie. Je leert ze 
begrijpen hoe de wereld om zich heen in elkaar zit. Met die kennis staan 
ze automatisch op voorsprong als ze hun communicatierol gaan invul-
len. De CEO die een nieuwjaarsspeech geeft aan personeel dat grote on-
zekerheid voelt kan hier met begrip op inspelen. 

Meten en Scoren zorgt voor transparantie

Die transparantie begint bij je eigen communicatieafdeling; de resul-
taten van je metingen zijn een handig hulpmiddel bij het streven naar 
accountability. Met je metingen kun je verantwoording afl eggen over 
je acties en je laat ook zien dat je verantwoordelijkheid neemt door wel-
overwogen en professioneel beslissingen te nemen. Voor de organisatie 
als geheel is het meer een tweetrapsraket. Door je metingen heb je in-
zicht in de mate waarin je spelers consistentie ervaren tussen je woorden 
en daden. Ook gevoelde onduidelijkheid krijg je snel in kaart. Je volgende 
stap is natuurlijk om daar, samen met je topmanagement, snel op in te 
spelen met effectieve communicatie.
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Meten en Scoren helpt bij emotionele aansluiting

Door je topmanagement inzicht te geven in het sentiment van de samen-
leving rondom jouw organisatie of belangrijke thema’s voor je organi-
satie, help je ze al een fl ink stuk op weg. Bij de hardleerse categorie onder 
je management kan een zwaarder middel nodig zijn. Laat ze door een 
goede evaluatie van recente communicatie zien dat een rationeel betoog 
en onbegrepen argumenten niet werken, maar het negatieve sentiment 
juist verder aanwakkeren. Als ze deze les één keer doorhebben, zijn ze 
voor altijd een betere communicator. 

1.6 Op naar een nieuwe rol voor communicatie

In de nieuwe wereld krijgt communicatie dus nieuwe taken. Het commu-
nicatieplan krijgt nieuwe dimensies en vooral: de communicatieprofes-
sional krijgt meer impact. Inzicht is de basis voor communicatie. Inzicht 
in welke spelers relevant en actief zijn in en om de organisatie. Inzicht 
in wat die spelers van jouw organisatie vinden. Begrijpen ze wat je wilt 
bereiken? Steunen ze de ambities? Als je in staat bent dit speelveld te 
beschrijven hou je de organisatie een duidelijke spiegel voor. Je geeft de 
business concrete knoppen om aan te draaien. Iets wat de communica-
tieprofessional nu nog te vaak laat liggen.

Het creëren van dit inzicht en het effectief inbrengen van deze inzich-
ten, zijn belangrijke taken voor de communicatieprofessional. Taken 
waarmee je meer impact hebt, omdat je de taal van de business praat, 
met tastbare gegevens verkregen door middel van gedegen onderzoek. 
Omdat je inzicht biedt in relevante spelers. Inzicht dat je vertaalt naar 
gerichte en effectieve communicatie omdat je precies weet hoe de om-
geving naar je organisatie kijkt. Daar zit elke organisatie op te wachten. 
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