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IX

Inleiding en verantwoording

Dit leerboek bereidt voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL/

ECABO toetsmatrijzen

£  Geïntegreerde communicatie en

£  Communicatiebeleid en -planning.

Aanvankelijk hadden we hiervoor twee verschillende boeken gepland. 

Gaandeweg bleek dat niet alleen de inhoud van deze matrijzen de komende 

jaren zou kunnen wijzigen, maar ook de onderlinge indeling. Daarbij komt 

dat er nogal wat overlap zit tussen beide matrijzen. Vandaar dat we hebben 

besloten tot één ‘matrijsbestendig’ deel. De hoofdstukken 1 t/m 14 dekken 

de matrijs Geïntegreerde communicatie, en vanaf hoofdstuk 15 gaat het 

over Communicatiebeleid en -planning. Bij de voorbereiding op dat laatste 

tentamen is het hier en daar nodig om even terug te bladeren, aanwijzingen 

hiervoor vindt u in de handleiding.

De inhoud van dit boek hoort bij de volgende kerntaken: 

£  Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ter uitwerking van  

het marketing- en communicatiebeleid.

£   Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten.

£  Assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie.

Die laatste hoort thuis in de uitstroom van Medewerker marketing en com-

municatie. Omdat de omvang van de extra theorie beperkt is, zou het voor alle 

partijen duurder zijn om hiervoor een apart deel te maken. In de docenten-

handleiding vindt u manieren om hiermee om te gaan.

De opdrachten staan gewoon in het boek. Op www.practicx.nl staat extra 

oefening per hoofdstuk, plus oefentoetsen voor de tentamens; op alle antwoor-

den verschijnt feedback. Om de stof beter tot leven te kunnen brengen is er een 

voorbeeldcase van een marketingcommunicatieplan beschikbaar (op practicx.

nl), met bijbehorende verwerkingsopdrachten. Deze case is verweven met de 

hoofdstukken 16 en verder, maar is naar keuze toe te passen. Op practicx.nl 

staan nog meer cases met extra opdrachten.

Deze methode mikt niet alleen op het mbo-diploma, maar ook op een stevige 

basis om daarna naar NIMA-A door te kunnen stomen. Daarom is ook met een 

schuin oog naar de vereisten voor dat examen gekeken.
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De indeling van de serie Toetsmatrijs

Basisboek marketing Economie en Recht +

Marketing: de harde cijfers Financiën, begroten en budgetteren

Marketingplanning Marketingbeleid en -planning

Communicatie Communicatie beleid en -instrumenten, 
Geïntegreerde communicatie

Uitstromen

Marktonderzoek Marktonderzoek

Evenementen organiseren Evenementeninstrumentarium en veilig-
heidsvoorschriften

Extra Pitch voor NIMA-A -

Het laatste deel, Extra Pitch voor NIMA-A, sluit aan op de voorgaande delen. 

Daardoor is voor de voorbereiding op dat examen dan geen dik boek meer 

nodig. De kandidaat kan gewoon deze methode gebruiken, die hij toch al had 

aangeschaft.

Bij het schrijven en vormgeven stonden ‘overzichtelijk’ en ‘begrijpelijk’ 

voorop. De vormgeving is no-nonsense, met een rustige bladspiegel en niet 

te lange alinea’s. De tekst is duidelijk gestructureerd met margewoorden, en 

is geschreven in correcte maar vlotte taal. De enige ‘moeilijke’ woorden zijn 

de begrippen waar de beroepsbeoefenaar mee moet werken en die de leerling 

dus moet kennen. De opbouw is helder en rustig, gebruik van subparagrafen 

is vermeden. Waar van toepassing helpen onthoudblokjes met recapituleren 

van de kernstof. Een samenvatting per hoofdstuk kan helpen om het geheugen 

even op te frissen. De begrippenlijsten zijn handig als naslag en als voorberei-

ding op een toets.

Door dit alles is de methode zeer geschikt voor zelfstandig werken, of tussen-

vormen van zelfstandig en klassikaal. En voor puur klassikaal werken vormt 

duidelijkheid ook geen belemmering. 

De auteur bedankt Jan Beeldman (docent economie Regio College Zaandam) 

en Esther Eikmans (docent/trajectbegeleider sector Economie - commerciële 

opleidingen ROC Gilde Opleidingen Venlo) voor hun inhoudelijke opmerkin-

gen bij het manuscript.

We wensen cursisten en docenten plezier en succes met Pitch. Voor opmerkin-

gen of suggesties houden we ons van harte aanbevolen.

Auteur en uitgever, voorjaar 2014
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1

Corporate communicatie

1.1   Concerncommunicatie
1.2   Pr en publieksgroepen
1.3   Richting van concerncommunicatie
1.4   Interne communicatie
1.5   Samenvatting
1.6   Begrippen

1.1    Concerncommunicatie

Bij commerciële communicatie (P van Promotie) denken veel mensen aan 

reclame. Zulke marketingcommunicatie hoort er zeker bij, maar een onderne-

ming is niet alleen maar een aanbieder van producten of diensten. Zij is ook 

een ‘medeburger’. Een onderneming die bijvoorbeeld veel vervuilt of werkne-

mers slecht behandelt, krijgt een slecht imago. 

Een slecht imago staat ook de puur commerciële marketing in de weg. Mensen 

moeten niet alleen een goed gevoel hebben bij het aanbod, maar ook bij de 

aanbieder zelf. Milieu, mensenrechten en sociale omgeving kunnen net zo 

belangrijk zijn als de producten of diensten. 

‘Corporation’ is Engels voor grotere onderneming. Corporate communicatie 

gaat over het imago van het bedrijf zelf. Het doel is een goed imago: goodwill 

voor de onderneming creëren en een goede reputatie opbouwen. Je kunt het 

ook concerncommunicatie noemen (een concern is een grote onderneming). 

Bij de corporate communicatie kun je meerdere instrumenten gebruiken:

£  public relations (afgekort als pr);

£  sponsoring;

£  institutionele reclame (voor het imago van het bedrijf);

£  huisstijl.

In de communicatie van ondernemingen, bedrijven en instellingen kun je 

twee hoofdsoorten onderscheiden: marketingcommunicatie en corporate 

communicatie.

£  Marketingcommunicatie (ofwel productcommunicatie) gaat over het aan-

bod van de onderneming. Het doel is dat mensen een goed idee krijgen 

over dit aanbod, en het uiteindelijk gaan kopen.

1

corporate  
communicatie
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£  Door middel van corporate communicatie wil de organisatie goede relaties 

onderhouden met haar publieksgroepen, met als doel een goed imago 

voor de instelling of het bedrijf. Het gaat over de organisatie en haar rela-

ties, intern en extern. Een slecht idee over de onderneming bemoeilijkt de 

verkoop, ook al is de marketingcommunicatie perfect.

Concerncommunicatie kun je weer splitsen in:

£  interne communicatie, binnen de organisatie zelf;

£  externe communicatie met allerlei groepen in de samenleving. Ook mar-

ketingcommunicatie bestaat uit externe communicatie.

Met marketingcommunicatie positioneert de onderneming haar producten 

of diensten. Dit is vooral communicatie met klanten. Met corporate com-

municatie positioneert een organisatie zichzelf. Dit is communicatie met alle 

publieksgroepen (inclusief klanten).

BP was altijd gewoon British Petroleum, een grote oliemaatschappij. Deze 

onderneming was al een tijdlang marktleider op het gebied van alternatieve 

energie, toen zij fuseerde met Amoco en ook nog Arco en Castrol overnam. In 

2001 verklaarde zij zich een nieuwe onderneming met een nieuwe naam:

	 	bp,	beyond	petroleum

	 	a	new	company	able	to	offer	global	energy	solutions

De kleur van de huisstijl: groen.

Met goed positioneren geef je een product als het ware een eigen identiteit, een 

eigen gezicht. De organisatie zelf heeft ook een gezicht nodig, een persoonlijk-

heid, een eigen identiteit. Dat is de corporate	identity. De doelstelling van corpo-

rate communicatie is het overbrengen van de corporate identiteit. Daarbij kun 

je verschil maken tussen de gewenste identiteit en de feitelijke identiteit, die de 

organisatie in de praktijk heeft.

Om die identiteit over te brengen kan een onderneming drie instrumenten 

gebruiken, die samen de corporate identiteitsmix vormen.
£  Gedrag. Hoe staan medewerkers hun klanten te woord, hoe gedraagt deze 

onderneming zich als ‘medeburger’, hoe gedraagt zij zich met het aanbod 

van producten?

Voorbeeld

corporate identiteit

corporate 
identiteitsmix

Pitch - Communicatie.indb   2 02-05-14   09:25



Hoofdstuk 1 Corporate communicatie

3

£  Communicatie. De communicatie van de onderneming blijkt uit reclame, 

communicatie in de sociale media, sponsoring, pr, enzovoort.

£  Symboliek. Een organisatie met een goede huisstijl herken je aan haar 

symbolen (meer daarover in paragraaf 2.1).

Met deze instrumenten geeft een organisatie vorm aan haar persoonlijkheid, 

haar identiteit.

Om die goed over te brengen is een lange adem nodig. BP investeerde fors in 

corporate communicatie, en het gevolg was dat de kracht van het merk in de 

volgende zeven jaren bijna verdubbelde (zoals gemeten in een jaarlijks onder-

zoek onder zakelijke beslissers). Na 2008 daalde het budget voor corporate 

communicatie en de kracht van het merk nam weer wat af. In 2010 ontplofte 

een boorplatform van BP in de Golf van Mexico. Aardolie stroomde de zee in 

en BP was ineens weer gewoon vieze olie. De veiligheidsprocedures bleken niet 

zo goed te zijn, en daar ging de kracht van het merk.

Goede communicatie is ingebed in geïntegreerde communicatie. Dat wil zeggen 

dat alles wat de organisatie zegt, doet en laat zien, met elkaar klopt. Eén hape-

rende veiligheidsprocedure kan miljarden aan investeringen zomaar wegspoe-

len. De directie van een oliemaatschappij vroeg zich af of het verstandig was 

om het corporate logo op de tankers te plaatsen. De communicatieadviseur 

vroeg of alle tankers al dubbelwandig waren (uit voorzorg tegen lekkage bij 

een ongeluk). Het antwoord was ‘nee’. ‘Dan hoef je zo’n vraag niet eens te stel-

len’, zei hij.

Een andere manier om de identiteit over te brengen is corporate storytelling. 

Een verhaal spreekt vaak meer tot de verbeelding dan een paar leuzen. Denk 

aan Google, waar de oprichters begonnen met een kamer vol oude computers. 

Of aan Michael Dell, die zijn verzendbedrijf voor computers begon op zijn 

studentenkamer.

Een ondernemingsnaam kun je vergelijken met een merknaam. Sommige 

ondernemingen, zoals Philips, hebben een paraplumerk: hetzelfde merk voor 

alle producten. Daarmee heeft de onderneming een monolithische	identiteit. 

Monolithisch betekent uit één steen, uit één stuk. Een onderneming die met in-

dividuele merken werkt, geeft verschillende producten verschillende merken. 

Elk merk heeft zijn eigen branded identity. Toch kan een goed imago ook voor de 

moederonderneming nodig zijn. Als behalve het individuele merk ook de naam 

van de moederonderneming vermeld wordt, spreek je van endorsed identity.

geïntegreerde 
communicatie

corporate story

identiteit

- monolitisch

- branded

- endorsed
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Het startpunt is een goed beeld van de eigen identiteit: Wie zijn wij, wat doen 

wij en wat willen wij? In welke behoeften voorzien wij? Het antwoord op deze 

vragen is de ondernemingsmissie. Die vind je in het ‘mission statement’.

ATAG verwarming Nederland bv

�£ Business definitie

ATAG Verwarming Nederland B.V. is fabrikant en leverancier van hoogwaar-

dige cv-toestellen en zonne-energiesystemen. ATAG bedient hiermee zowel de 

consumenten- als de zakelijke markt. Naast Nederland worden de toestellen 

inmiddels in vele Europese landen verkocht. Het hoofdkantoor is gevestigd in 

het Gelderse Lichtenvoorde waar ruim 200 medewerkers zich inzetten voor de 

ontwikkeling, fabricage, service en verkoop van de producten.

�£ Mission statement

ATAG heeft voortdurend de ambitie om dé vernieuwer te zijn in techniek, 

prestaties en design. ATAG maakt het haar klanten, leveranciers en medewer-

kers zo aangenaam mogelijk door de innovatieve specialist te blijven in de 

‘core’ business van ATAG: Hoog Rendementstechniek. Daarmee heeft ATAG 

een grote voorsprong ten opzichte van de concurrent op het gebied van het 

ontwikkelen, produceren en vermarkten van hoogwaardige verwarmings-

producten en diensten. Kortom, ATAG is ‘the best you can buy’.

�£ Communicatie naar consumenten

‘De A244EC. Een absolute top cv-ketel die garant staat voor optimaal comfort 

in huis. Met rendementen waar geen andere ketel aan kan tippen. Met deze 

cv-ketel kunt u besparen op uw energiekosten. Zuiniger worden ze volgens de 

consumentenbond niet gemaakt. We rekenen het u graag vrijblijvend voor.’

Daarnaast kan een missie nog meer elementen bevatten:

£  betekenis voor de belanghebbenden (stakeholders, zoals werknemers, be-

leggers, klanten, leveranciers): Wat heeft deze organisatie hen te bieden?

£  normen, waarden, overtuigingen: Wat drijft deze organisatie? De belang-

rijkste waarden voor een organisatie worden vaak kernwaarden genoemd.

£  intenties en ambities: Wat wil deze organisatie bereiken, wat is haar ideaal?

Die ambities zijn niet hetzelfde als de visie. De visie geeft aan hoe de onderne-

ming de toekomst ziet. 

missie

Voorbeeld

stakeholders

kernwaarden

visie

ambitie
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De mission statement is het visitekaartje van de onderneming, het vertelt 

waar de onderneming voor staat, wat zij doet en wat zij wil. De businessdefini-

tie is daar een onderdeel van, die geeft precies aan wat het werkterrein is, wat 

de kernactiviteiten zijn. De businessdefinitie geeft antwoord op de vragen:

£  Wie vormen onze doelgroep(en)?

£  Wat wil die doelgroep, in welke behoefte voorzien wij?

£  Hoe voorzien wij in die behoefte, met welke technologie?

Of nog korter, de businessdefinitie is het antwoord op de vraag ‘Wat doen wij 

precies?’. 

Bij een detaillist bestaat de businessdefinitie uit de winkelformule. Die geeft 

aan op welke doelgroep het winkelbedrijf zicht richt en op welke behoeften 

van die doelgroep. Dat blijkt uit het assortiment. Aan de positionering van 

het aanbod en de winkels zie je welke marktpositie de winkelier wil hebben 

ten opzichte van de concurrenten. Ook de naam van de winkel hoort bij de 

winkelformule.

Als de missie eenmaal helder is, moeten alle medewerkers die begrijpen en 

ondersteunen. Daar is interne communicatie voor nodig. Als dat lukt, heeft de 

onderneming een corporate identiteit: een helder beeld van zichzelf. Dan is 

het nodig om te zorgen dat ook de mensen buiten de onderneming die identi-

teit kennen, herkennen en begrijpen: het corporate imago moet sporen met de 

corporate identiteit. Daarvoor is veel concerncommunicatie nodig. Het beeld 

dat mensen echt van de onderneming hebben, kun je ook de reputatie noemen. 

Of het imago klopt met de gewenste identiteit kun je nagaan met imago-onder-

zoek en identiteitsonderzoek.

1.  a.  Welke twee niveaus van externe communicatie kun je onderscheiden?

  b.  Wat is het verschil tussen beide soorten communicatie?

  c.  Leg uit wat ze met elkaar te maken hebben.

2.  a.  Geef twee redenen waarom een herkenbare identiteit voor een bedrijf 

heel belangrijk is.

  b.  Wat zijn de instrumenten in de corporate identiteitsmix?

  c.  Hoe heet een corporate identiteit, nadat die succesvol is overgebracht?

3.  Waarom is het belangrijk dat de communicatie van een onderneming 

geïntegreerd is?

businessdefinitie

winkelformule

corporate imago

reputatie

Opdrachten
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4.  a.  Zet zo goed mogelijk de winkelformule van de HEMA op papier.

  b.  Geef een andere naam voor winkelformule.

  c.  Zoek op het internet wat de missie van de HEMA is.

5.  a.  Waarom is het belangrijk dat het corporate imago overeenkomt met de 

corporate identiteit?

  b.  Bedenk drie mogelijke oorzaken van een verschil tussen beide.

1.2  Pr en publieksgroepen

Public relations betekent relaties onderhouden met het publiek. Met wie moet 

een organisatie communiceren? Bij de marketingcommunicatie is dat vooral 

met consumenten. Bij de corporate communicatie heeft een bedrijf of instel-

ling eigenlijk met iedereen wel iets te maken. Daarom is het handig om al die 

mensen en instellingen in te delen in verschillende publieksgroepen. 

Een publieksgroep is een groep personen (of organisaties) waar de onderneming 

van afhankelijk is. De relatie met de ene publieksgroep is anders dan die met 

de andere publieksgroepen. Een ander woord voor publieksgroep is relatie-

groep. In het onthoudblok op pagina 7 zie je de meest voorkomende publieks-

groepen van een onderneming. De personen en organisaties binnen deze 

publieksgroepen worden ook wel actoren genoemd. Wat die van een onderne-

ming vinden, kun je uitvinden door middel van opinieonderzoek. Dat heeft 

meestal de vorm van een kleine mondelinge enquête onder een steekproef uit 

de doelgroep.

Public	relations (pr) is het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen 

een organisatie en haar publieksgroepen. Elke publieksgroep heeft een eigen 

aanpak nodig bij de communicatie. De boodschap verschilt per publieksgroep. 

Sommige publieksgroepen zijn groot. Die kun je onderverdelen in subgroe-

pen, denk aan consumenten.

Werknemers zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in het personeelsbeleid. 

De communicatie gaat over dingen als arbeidsvoorwaarden en loon, carrière-

mogelijkheden, veiligheid, cursussen, verantwoordelijkheid, prettige werk-

sfeer en motivatie. Interne	pr benadrukt de identiteit van de onderneming als 

goede werkgever.

publieksgroep

public relations

interne pr
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Interne publieksgroepen

Interne pr  personeelsleden, hun familie en 

gepensioneerde personeelsleden

  vakbonden, aandeelhouders

Externe publieksgroepen

Public affairs  het grote publiek

  overheid

  belangengroepen

  bedrijfstakorganisaties

  scholen en opleidingscentra

Community relations  omwonenden, lokale gemeenschap

Financiële pr  banken, beurzen

  investeerders

  analisten, fi nanciële pers

Media pr  radio en tv, geschreven pers, vakpers, 

persbureaus

Marketing pr  consumenten

  leveranciers

  distributiekanalen (groothandel, 

detailhandel)

Het doel van interne pr is om opleiding, voorlichting en motivatie van werk-

nemers te bevorderen. Ook sociale activiteiten, het personeelsblad en de huis-

stijl zijn instrumenten bij de interne pr. Het mooiste is het als werknemers 

trots zijn op hun bedrijf. Werknemers en hun familie kunnen dan ‘ambassa-

deurs’ van de organisatie worden.

De vakbonden zijn voor een groot deel extern, maar binnen de organisatie is 

vaak een aantal werknemers lid van een bond. De vakbonden willen goede 

arbeidscondities binnen de organisatie. Het is nuttig voor de onderneming om 

goede relaties te hebben met de ondernemingsraad en met de vakbonden. 

Bij een bv of een nv zijn de aandeelhouders de eigenaren van de onderneming. 

Zij kunnen op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders plannen goed- of 

afkeuren en zij benoemen de raad van bestuur. Het is dus verstandig om aan-

deelhouders te vriend te houden, door ze het gevoel te geven dat ze erbij horen 

Interne publieksgroepen

Interne pr  personeelsleden, hun familie en 

gepensioneerde personeelsleden

  vakbonden, aandeelhouders

Externe publieksgroepen

Public affairs  het grote publiek

  overheid

  belangengroepen

  bedrijfstakorganisaties

  scholen en opleidingscentra

Community relations  omwonenden, lokale gemeenschap

Financiële pr  banken, beurzen

  investeerders

  analisten, fi nanciële pers

Media pr  radio en tv, geschreven pers, vakpers, 

persbureaus

Marketing pr  consumenten

  leveranciers

  distributiekanalen (groothandel, 

detailhandel)

Onthoud
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en ze te laten weten dat de organisatie in hun belang werkt. Zij kunnen hun 

aandelen op elk moment weer verkopen, maar het is goed voor een onderne-

ming om een kern van trouwe aandeelhouders te hebben.

Public	affairs is pr gericht op de publieke opinie en de politieke besluitvorming. 

Het gaat om een goed imago bij het grote publiek, bij volksvertegenwoordigers 

en regeerders. Daarbij kunnen ook belangengroepen een grote rol spelen, 

denk aan de Consumentenbond of actiegroepen als Greenpeace. 

In de publieke opinie spelen vaak issues die op dat moment actueel zijn. Zulke 

issues kunnen ondernemingen raken, denk maar aan arbeidsvoorwaarden, 

kinderarbeid, het milieu of geluidshinder. Issue	management kan dan nodig 

zijn om de publieke opinie gunstig te stemmen. Dat bestaat uit op de hoogte 

blijven van issues, die analyseren en daarop zo goed mogelijk te reageren.

Organisaties die de bedrijfstak vertegenwoordigen, doen ook aan public af-

fairs, voor de bedrijfstak als geheel. 

De meeste verzekeringsmaatschappijen zijn aangesloten bij het Verbond van 

Verzekeraars. Deze belangenorganisatie doet haar best om de verzekerings-

branche van haar beste kant te laten zien. Dat gebeurt onder andere door 

projecten voor het algemeen welzijn, zoals criminaliteitsbeheersing en re-

integratie van arbeidsongeschikten. De organisatie wil ook graag betrokken 

zijn bij plannen voor wetgeving die deze bedrijfstak raken. Voor elke verzeke-

ringsmaatschappij apart is het dus nodig om goede relaties met dit verbond te 

onderhouden.

Elke onderneming heeft werknemers nodig. Toekomstige werknemers zijn 

in opleiding bij scholen en andere opleidingsinstellingen. Goede relaties met 

deze instellingen kan ertoe leiden dat de onderneming goede stagiaires in 

huis krijgt en meer keus heeft als er een nieuwe werknemer nodig is.

Ook de overheid kan een belangrijke publieksgroep zijn. Ambtenaren zijn 

bezig met de voorbereiding van wet- en regelgeving. De gemeente stelt een 

bestemmingsplan op en vaardigt verordeningen uit. Voor bedrijven is het 

belangrijk om daarvan goed op de hoogte te zijn, zodat ze op tijd kunnen rea-

geren. Maar het liefst wil een bedrijf de regelgeving ook kunnen beïnvloeden.

public affairs

- issue management

Voorbeeld
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Daarom lobbyen veel bedrijven bij de overheid: ze proberen een goede relatie 

met ambtenaren op te bouwen, en te zorgen dat die hun standpunten goed 

begrijpen. De overheid kan veel invloed hebben op het bedrijfsleven, maar 

andersom kan net zo goed: het vertrek van een grote onderneming is niet 

goed voor de werkgelegenheid. Ondernemingen kunnen ook bijdragen aan de 

onderwijsmogelijkheden in hun regio.

Een goede ‘medeburger’ heeft ook goede relaties met omwonenden en de inwo-

ners van de vestigingsplaats(en). Pr die hierop is gericht, heet community	relati-

ons. Dat kan door goed naar omwonenden te luisteren en bij te dragen aan een 

prettige leefomgeving. Het kan ook door plaatselijke activiteiten te sponsoren. 

De doelgroep kan bestaan uit omwonenden, lokaal onderwijs, verenigingen, 

instellingen en de gemeente of het stadsdeel.

Ook de relaties met omwonenden in andere landen kunnen belangrijk zijn, 

want als daar grote problemen mee zijn kan dat een issue worden (zoals Shell 

overkwam toen die grote problemen kreeg met de Ogoni’s in Nigeria). 

Elke onderneming heeft vermogen nodig. Aandeelhouders brengen het eigen 

vermogen in. Meestal is dat niet genoeg voor alle investeringen, dus wil de 

onderneming ook geld lenen. Dat kan bij banken, maar ook op de beurs, door 

obligaties uit te geven. Beleggers en banken houden van solide ondernemin-

gen met goede vooruitzichten. Die kunnen goedkoper geld lenen.

Goede voorlichting en een goed imago op financieel terrein zijn de doelen 

van de financiële	pr. Die gaat over de financiële resultaten en de plannen en 

verwachtingen van de directie. Het benadrukt de identiteit van de onderne-

ming als financieel gezonde instelling. Het wordt ook wel investor	relations 

genoemd.

De media berichten over ondernemingen en over hun producten. Deze be-

richtgeving komt bij alle publieksgroepen terecht. Als dat prettige berichten 

zijn, is zulke gratis publiciteit (free publicity) heel goed voor de pr. Mensen 

geloven onafhankelijke berichtgeving veel makkelijker dan bijvoorbeeld 

reclame van de onderneming zelf. Een goede relatie met de media is dus 

belangrijk. 

Instrumenten bij het krijgen van publiciteit zijn verder persberichten en pers-

conferenties. Ook bij slecht nieuws is goed contact met de media belangrijk: 

- lobbyen

community relations

financiële pr

publiciteit

Pitch - Communicatie.indb   9 02-05-14   09:25



Pitch – Communicatie

10

bij problemen, fouten of ongelukken kun je beter niet gaan zitten wachten op 

de publieke verontwaardiging. Bij problemen is het extra belangrijk om in de 

media goed over het voetlicht te komen.

Bij zulke problemen is crisis	pr	 nodig. Die is bedoeld voor alle publieksgroepen. 

Elke onderneming loopt het risico op een crisis in het vertrouwen van haar 

publieksgroepen. Dat kan door een staking, een defect bij de productie, een 

schandaal op het gebied van milieu of mensenrechten, enzovoort. Als zoiets 

gebeurt, is het belangrijk om heel snel te reageren. Vandaar dat grotere onder-

nemingen ervoor zorgen dat ze plannen klaar hebben liggen om snel en goed 

op crises te kunnen reageren.

Het doel van marketing	pr	 is om de commerciële marketing te ondersteunen 

met goede relaties met publieksgroepen. Dat kan door klanten te betrekken 

bij de productontwikkeling (co-creatie) of bij een productintroductie, door 

goede publiciteit over producten, door evenementen te organiseren of daar-

aan deel te nemen, en met behulp van sponsoring. Het gaat over de reputatie 

van het merk op het gebied van kwaliteit, prijs–kwaliteitverhouding en 

service.

Consumenten vormen hierbij de grootste publieksgroep, maar ook zakelijke 

partners zijn belangrijk. Een onderneming is afhankelijk van andere schakels 

in de bedrijfskolom: leveranciers en tussenhandel (groothandel en detailhan-

del). Deze partners zijn geïnteresseerd in de continuïteit van de zakelijke rela-

tie. Goed fi nancieel beleid, succesvolle marketing en een goed imago helpen 

om hun vertrouwen te winnen en te behouden. 

Soorten pr:
£	  interne pr

£	  public affairs

£	  community relations

£	  fi nanciële pr

£	  gratis publiciteit

£	  crisis pr

£	  marketing pr

crisis pr

marketing pr

Soorten pr:

£	  interne pr

£	  public affairs

£	  community relations

£	  fi nanciële pr

£	  gratis publiciteit

£	  crisis pr

£	  marketing pr

Onthoud
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6.  Op welk punt richten de volgende publieksgroepen vooral hun aandacht?

  a.  Aandeelhouders.

  b.  Scholen.

  c.  Vakbonden.

  d.  Zakelijke afnemers.

  e.  Leveranciers.

  f.  Banken.

7.  Om welke soort pr gaat het?

  a.  CannyFruit haalt bliksemsnel alle voorraad besmet sap van het schap 

in de supermarkten en start een campagne om het publiek voor te 

lichten over de gang van zaken.

  b.  WongDing nv, aanbieder van Oosterse maaltijdsauzen, sponsort  

ontwikkelingsprojecten in Indonesische dorpen, waar veel van de 

ingrediënten verbouwd worden.

  c.  Apple presenteert de nieuwste iTV tijdens een persconferentie.

  d.  Op Tweakers.net verschijnt een uitgebreid artikel over dat laatste  

model iTV.

  e.  Boskalis Westminster nv plaatst een advertentie over de uitloting van 

een serie obligaties.

  f.  De HBO-raad (vereniging van hogescholen) dringt er bij politieke  

partijen op aan om geen ‘sociaal leenstelsel’ voor studenten in te voe-

ren.

  g.  WongDing nv nodigt haar gepensioneerde werknemers elk jaar uit om 

tijdens een feestelijke reünie hun kerstpakket op te komen halen.

8.  Wat heeft issue management te maken met public affairs?

9.  a.  Waarom is het nodig dat de relatie tussen een organisatie en een  

publieksgroep verschilt van de relatie met andere publieksgroepen?

  b.  Welke hoofdindeling is er voor publieksgroepen?

1.3  Richting van concerncommunicatie

Voor het imago is het ook belangrijk of de onderneming alleen aan winst 

denkt, of ook een goede medeburger is die bijdraagt aan verbetering van onze 

Opdrachten
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omgeving. Vermogen tot vernieuwing is ook belangrijk: Is deze onderneming 

bij de tijd?

Daarnaast is het belangrijk op welke manier de onderneming communiceert 

om haar identiteit over te brengen. Massacommunicatie is vaak eenzijdig, zoals 

bij een reclamespotje: als ontvanger kun je niets terugzeggen, hooguit weg-

zappen. Veel ondernemingen waren van oudsher gewend aan zulke eenzijdige 

communicatie: de onderneming zendt, de consument ontvangt. De sociale 

media op het internet hebben daar verandering in gebracht: een onderneming 

die niet reageert op reacties op het web, laat kansen liggen. Daar is tweerich-

tingsverkeer, tweezijdige communicatie.

Een ander aspect bij communicatie is de symmetrie. Dat betekent zoveel als 

spiegelen: bij symmetrische communicatie zijn de gesprekspartners elkaars 

gelijken. Bij asymmetrisch communiceren stelt de een zich boven de andere, je 

krijgt dan ‘top-down’ communicatie. Op deze manier kun je vier soorten com-

municatie onderscheiden. 

symmetrisch asymmetrisch

tweezijdig zender  ↔��ontvanger
zender stelt zich gelijkwaardig op en 
luistert ook goed naar ontvanger

zender  ↔��ontvanger
zender luistert wel,  
maar top-down

eenzijdig zender  →��ontvanger
zender stelt zich gelijkwaardig op

zender  →��ontvanger
top-down

Het ideaal is tweezijdige, symmetrische communicatie. Die vind je bijvoor-

beeld bij ondernemingen die aan co-creatie doen, die consumenten betrekken 

bij het ontwerp van nieuwe producten. Bij zulke communicatie probeert de 

organisatie publieksgroepen te beïnvloeden, maar laat zij zich ook door hen 

beïnvloeden.

Bij tweezijdige, asymmetrische communicatie luistert de organisatie wel naar 

de boodschap van anderen, maar houdt zij zelf stevig het heft in handen bij 

het doel van de communicatie. Ze laat zich niet makkelijk beïnvloeden. Denk 

aan webcare waarbij het doel is klanten tevreden te houden, niet zozeer om de 

beste koers voor de eigen organisatie te vinden.

De organisatie kan zich gelijkwaardig opstellen, maar toch niet goed luisteren 

naar haar publieksgroepen. De communicatie is dan eenzijdig en symme-

symmetrische  
communicatie
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trisch. Het klassieke model van zender naar ontvanger krijg je bij eenzijdige, 

asymmetrische communicatie: de organisatie weet wat het beste is en luistert 

niet.

Hoe een onderneming communiceert, hangt ook af van de organisatiecultuur: 

is de organisatie sterk formeel en ‘top-down’ (de baas vertelt en jij hebt te luis-

teren), dan staat het bedrijf waarschijnlijk niet erg open voor communicatie 

van buiten. Zo’n cultuur vind je vooral in sterk hiërarchische organisaties met 

veel bestuurslagen.

De stijl van interne communicatie bepaalt vaak ook de communicatie naar 

buiten toe. In een informele ‘bottom-up’ organisatiecultuur luisteren mana-

gers en medewerkers naar elkaar, de communicatie is tweezijdig en symme-

trisch. Zo’n organisatie is veel beter in staat om ook met externe publieksgroe-

pen symmetrisch te communiceren. Dit soort cultuur vind je eerder in een 

‘platte’ organisatie met weinig bestuurslagen.

10.  a.  Is inspraak eenzijdige of tweezijdige communicatie?

  b.  Is inspraak symmetrische of asymmetrische communicatie?

11.  Welke eisen stelt communicatie via sociale media, bijvoorbeeld Facebook, 

aan de richting van de concerncommunicatie?

1.4  Interne communicatie 

Zonder goede interne communicatie krijgt een organisatie de externe commu-

nicatie niet eens goed van de grond. Interne	communicatie vindt plaats tussen 

mensen en groepen mensen binnen de eigen organisatie. 

Informatie uitwisselen binnen de eigen organisatie is nodig voor een goede 

coördinatie van het werk. Dit is de smeerfunctie van interne communicatie: 

met goed overleg verloopt het werk ‘gesmeerd’. Het is ook nodig voor een 

prettige samenwerking. Dat kun je de procesfunctie noemen: het proces van 

samenwerking verbetert erdoor.

Daarnaast kan goede interne communicatie werknemers het gevoel geven dat 

Opdrachten

interne 
communicatie

- smeren

functies

- proces
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ze erbij horen, een ‘wij-gevoel’ creëren. Dat is goed voor de motivatie, en voor 

de kwaliteit van de communicatie naar buiten toe. Dit is de bindfunctie van 

interne communicatie: het kan zorgen voor binding tussen de medewerkers 

onderling, en tussen de medewerkers en hun organisatie.

Met goede interne communicatie kan een onderneming ervoor zorgen dat zij 

duidelijk en eenduidig naar buiten communiceert. Interne communicatie is 

dus net zo goed belangrijk voor de marketingcommunicatie.

Figuur 1.1 De trap van Quirke

Interne communicatie kan verschillende doelen hebben, zoals je kunt zien in 

het model van de trap	van	Quirke (figuur 1.1). Als je puur informatie over wil 

brengen, is het doel van de communicatie informatief. Wil je mensen ergens 

van overtuigen, dan is het doel persuasief (denk aan het Engelse ‘to persuade’). 

Als je eenmaal zo ver bent dat iedereen ergens achter staat, is interactieve	com-

municatie nodig voor een goede samenwerking.
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Hoe hoger je op deze ‘trap’ komt, hoe meer de communicatie tweezijdig is. En 

hoe meer die tweezijdig is, hoe sterker de bindfunctie van de communicatie. 

Op de lagere treden is de communicatie meer eenzijdig en ligt het accent meer 

op de smeer- en procesfuncties.

Binnen een organisatie is er communicatie op allerlei manieren. Interne com-

municatie kan verschillende richtingen hebben:

£  verticaal, tussen meerderen en ondergeschikten, bijvoorbeeld met je ma-

nager;

£  horizontaal, tussen medewerkers op hetzelfde niveau, binnen de afdeling 

maar ook tussen verschillende afdelingen;

£  diagonaal, tussen medewerkers van verschillende afdelingen en met ver-

schillende niveaus. Bijvoorbeeld de magazijnmedewerker die iets meldt 

aan de salesmanager.

Bij verticale communicatie gaat het vaak om instructie: de chef vertelt een me-

dewerker wat hij moet doen. De medewerker rapporteert terug. Maar ook bij 

een functioneringsgesprek is de communicatie verticaal. Zulke communicatie 

kan top-down zijn: de baas zegt wat en jij hebt te luisteren. Of bottom-up: het 

management luistert naar de werknemers.

Het beste is allebei. Een manager die niet goed luistert, mist kansen, want op 

de werkvloer is veel kennis en ervaring aanwezig. Daarmee kunnen werk-

nemers bijdragen aan de planning. Door hen daarbij te betrekken raken zij 

eerder gemotiveerd en betrokken, en leveren daardoor beter werk.

Bij communicatie die puur top-down is, heb je te maken met een autoritaire	

leiderschapsstijl. Het management geeft orders en luistert slecht. Managers 

die ook hun medewerkers raadplegen (bottom-up), hebben een consultatieve 

leiderschapsstijl. Consulteren betekent raadplegen. Een manager met deze stijl 

raadpleegt zijn medewerkers, maar neemt uiteindelijk zelf de beslissing. 

Managers met een participatieve leiderschapsstijl betrekken hun medewerkers 

bij de besluitvorming: ze gaan meer democratisch te werk. Een goede manager 

kan de stijl ook van de medewerker af laten hangen: de ene heeft een meer 

autoritaire aanpak nodig, de andere kan goed overleggen. 

Verticale informatie van boven naar beneden kan bestaan uit:

£  taakinformatie over de uitvoering van het werk: wat de medewerker moet 

richting

verticaal

- top-down

- bottom-up

- leiderschapsstijl

soorten informatie
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doen, wanneer en hoe. Een manager draagt taakinformatie over tijdens 

instructies en intern overleg, waarbij er ook afspraken gemaakt worden 

over werkverdeling en aanpak;

£  beheerinformatie over de voortgang van de planning: resultaten, pres-

tatie-indicatoren, verkoopcijfers, de uitkomst van klanttevredenheids-

onderzoek. Ook financiële informatie hoort bij de beheerinformatie;

£  beleidsinformatie over het ondernemingsbeleid: toekomstplannen, strate-

gie, wijzigingen in het beleid, huisstijl;

£  sociale informatie over het personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden, 

zoals een benoeming, de pensioenregeling, cursusmogelijkheden of huis-

regels. 

Andersom moet er ook verticaal informatie van beneden naar boven gaan, 

anders weet het management niet wat er gebeurt. Medewerkers rapporteren 

over de uitvoering van hun taken. Ook dat is taakinformatie: hoe de werktijd 

besteed is, wat de resultaten zijn. Een deel van deze informatie is weer nodig 

voor de beheerinformatie: hoeveel er verkocht is, wat de klanten denken. 

Met een goede doorstroom van informatie, ook van beneden naar boven, kan 

het management de bindfunctie van de interne communicatie verbeteren. 

Mensen worden graag serieus genomen en willen weten dat hun werk op prijs 

wordt gesteld.

Daarbij is het belangrijk dat medewerkers hun chef vertrouwen. Goed 

nieuws is altijd welkom, maar accepteert deze chef ook slecht nieuws? Dat 

hangt weer af van de stijl van leiderschap. Managers die slecht nieuws af-

straffen, lopen het gevaar om in een ‘ivoren toren’ te belanden: ze horen dan 

alleen de prettige dingen en kunnen niet op tijd reageren op de werkelijke 

ontwikkelingen.

Op een vergadering van afdelingschefs is de communicatie horizontaal. Ook 

de alledaagse gesprekken tussen medewerkers van hetzelfde niveau zijn ho-

rizontaal. Een medewerker die iets gaat vragen aan een collega op een andere 

afdeling communiceert ook horizontaal. Bij een werkoverleg van één afdeling 

is de chef meestal aanwezig. De communicatie is dan horizontaal en verticaal 

tegelijk. 

Het gevaar van formele horizontale communicatie is dat de bedrijfsleiding 

niet op de hoogte is van de afspraken. Dit is eenvoudig te verhelpen door 

horizontaal
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van formeel overleg notulen op te stellen en die ook aan het management te 

sturen. 

Datzelfde gevaar is er bij diagonale communicatie. Dit kan geschikt zijn om 

even informatie uit te wisselen, maar het is meestal niet de bedoeling dat de 

chef op deze manier instructies geeft aan een medewerker van een andere af-

deling. En de medewerker moet verantwoording afleggen aan zijn eigen chef, 

niet aan een andere. 

Elk bedrijf of instelling kent een formele organisatie en een informele. De 

formele organisatie bestaat uit alle functies, taken en bevoegdheden, plus de 

relaties en de communicatie tussen die functies, die formeel zijn vastgelegd. 

Daarbij hoort formele communicatie. Deze is gepland en systematisch, en 

verloopt via voorgeschreven richtlijnen. Veel van deze communicatie wordt 

ook schriftelijk vastgelegd. Tot nu toe ging het in deze paragraaf alleen over 

formele communicatie. 

De informele communicatie bij de koffiehoek, tussen het werk door of tijdens 

een personeelsuitje kan net zo belangrijk zijn. Deze communicatie is niet 

gepland en er zijn geen richtlijnen voor. Mensen die het goed met elkaar 

kunnen vinden, werken beter samen. We zijn nu eenmaal sociale wezens, 

een praatje maken hoort erbij. Ook roddels en geruchten horen bij de infor-

mele communicatie. 

Maar ook over het werk is er veel informele communicatie: even vragen hoe 

dat programma werkt, of wat je precies moet met die afspraak van het laatste 

werkoverleg. Je kunt dit ‘informeel werkoverleg’ noemen. Medewerkers hel-

pen elkaar en informeren elkaar, ook buiten het formele overleg om. Dit soort 

informele communicatie is hard nodig: met alleen formele communicatie 

zouden de smeer- en de procesfunctie van de communicatie niet goed uit de 

verf komen. 

Interne communicatie verloopt voor een deel schriftelijk: via memo’s, e-mails, 

notulen, het personeelsblad, het mededelingenbord, het intranet, een digi-

tale nieuwsbrief, een knipselkrant en het sociaal jaarverslag. Een ideeënbus 

kan de bottom-up communicatie een handje helpen. Een knipselkrant is een 

verzameling berichten uit de media. Tegenwoordig is die meestal digitaal bij 

elkaar ‘geknipt en geplakt’. Het zijn berichten over het bedrijf en berichten die 

het werkterrein van het bedrijf raken. Goede medewerkers zijn op de hoogte, 

diagonaal

formeel

informeel

kanalen
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en daar is een knipselkrant nuttig voor. Mondelinge communicatie vind je 

tijdens het werk, tussen het werk door, tijdens vergaderingen en voorlichtings-

bijeenkomsten. 

Er bestaan ook sociale netwerksites die ondernemingen kunnen gebruiken 

voor hun interne communicatie. Voorbeelden zijn Exo Platform (open source) 

en Yammer (van Microsoft). De onderneming kan bepalen wie toegang heeft. 

Je kunt dit vergelijken met een intranet, maar dan met een voorgekookte 

structuur die contact en samenwerken makkelijker maakt.

De organisatiecultuur heeft veel invloed op de interne communicatie. Die be-

staat uit het gezamenlijke, aangeleerde gedrag van de leden van die organisa-

tie. Waar een flinke groep mensen regelmatig dingen samen doet, ontstaat na 

een tijdje bijna vanzelf een eigen cultuur: bepaalde manieren van aanpak en 

van met elkaar omgaan. Mensen passen zich makkelijk aan, daardoor nemen 

nieuwe medewerkers na een poosje de organisatiecultuur over.

Net zoals er binnen een organisatie een bepaalde leiderschapsstijl is, kan er 

ook een bepaalde werkstijl en communicatiestijl zijn. Bijvoorbeeld ‘niet zeuren 

maar poetsen’, of juist heel gezellig. Elke cultuur heeft bepaalde waarden, dat 

zijn onze ideeën over wat we goed en juist vinden, welke dingen we het waard 

vinden om na te streven. Waarden vormen de kern van een cultuur, we noe-

men ze daarom een cultuurdrager. 

Voorbeelden van waarden zijn trouw, rechtvaardigheid, wederzijds respect, 

verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en veel andere woorden die op -heid 

eindigen. Uit zulke waarden vloeien normen voort, dat zijn gedragsregels. Bij 

de waarde ‘respect’ kunnen bijvoorbeeld de normen klantvriendelijkheid en 

collegialiteit horen. Zulke normen vormen de ‘ongeschreven regels’ van de 

organisatie.

Uit die normen kunnen bepaalde gewoonten voorkomen, een vaste manier 

van doen. Deze cultuurdrager noemt men rituelen, naar de vaste rituelen in de 

kerk bijvoorbeeld. De vrijdagmiddagborrel kan een vast ritueel zijn, waarbij 

het ‘not done’ is om vaak afwezig te zijn. Het kan een bepaalde manier van 

vergaderen of overleggen zijn. 

Een organisatie kan ook ‘helden‘ hebben: bepaalde personen die binnen de 

organisatie beroemd zijn. Het kan bijvoorbeeld een oud-medewerker zijn waar 

organisatiecultuur

- waarden

- normen

- rituelen

- helden
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medewerkers nog sterke verhalen over vertellen. Het kan ook een succesvol 

vakbondslid zijn, of een medewerker of manager waar de anderen veel respect 

voor hebben.

Daarnaast wordt de organisatiecultuur gedragen door herkenbare symbolen. 

Het logo is een symbool, de huisstijl bestaat uit verschillende symbolen. Er 

kan een bepaalde architectuur bij horen (denk aan de kantoorgebouwen van 

KPMG). Ook aan de inrichting zijn veel organisaties te herkennen. De waarden 

vormen de binnenste cultuurdrager: die zijn het moeilijkst te veranderen. In 

volgorde van moeilijk naar makkelijk te veranderen: waarden - rituelen - hel-

den - symbolen.

Binnen een organisatie die goed met de buitenwereld wil communiceren, 

moeten alle neuzen dezelfde kant op staan en moet alles met elkaar kloppen. 

Wat er precies met elkaar moet kloppen kun je aflezen aan het 7S-model, ont-

wikkeld door medewerkers van adviesbureau McKinsey. 

Figuur 1.2 Het 7S-model

De strategie moet passen bij de organisatiestructuur en bij de systemen. Die 

bestaan uit computersystemen, maar ook uit werkwijzen en procedures. Het 

personeel en zijn vaardigheden moet passen bij de structuur en de strategie. 

De leiderschapsstijl mag niet uit de toon vallen. En dat alles moet kloppen met 

de waarden, met de organisatiecultuur.

- symbolen

7S-model

Strategie

Sleutelvaardigheden

Shared values
(gedeelde waarden)

Structuur

Systemen

Stijl van 
leiderschap

Staf
(personeel)
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Interne communicatie: formeel en informeel

Functies:  Richting:

£ smeren  £ verticaal (top-down en bottom-up)

£ proces  £ horizontaal

£ binden  £ diagonaal

Vier soorten formele informatie:

£ taakinformatie

£ beheerinformatie

£ beleidsinformatie

£ sociale informatie

Cultuurdragers organisatiecultuur: waarden en normen, rituelen, helden, 

symbolen

12.  Gaat het om formele of informele communicatie?

  a.  Notuleer jij vandaag, Mieke?

  b.  Wat een duffe vergadering was dat!

  c.  Carla meldt zich ziek.

  d.  Bas vertelt zijn chef over een boze klant.

13.  Gaat het om taakinformatie, beheerinformatie, beleidsinformatie of soci-

ale informatie?

  a.  Ahmed levert zijn urenbriefje in.

  b.  Martin stuurt het fi nanciële maandrapport naar het management.

  c.  Bij het functioneringsgesprek wordt afgesproken dat Carmen de cur-

sus NIMA Communicatie-A gaat volgen.

  d.  Diane presenteert het conceptreclameplan.

14.  Geef aan welke richting de interne communicatie heeft.

  a.  Aniel van de verkoop binnendienst belt met het hoofd fi nanciële zaken 

over het ontwerp van een nieuw orderformulier.

  b.  De afdelingschef nodigt de medewerkers uit voor intern overleg.

  c.  Marketingmedewerkers Ben en Jorien werken samen aan het pr-plan.

  d.  De werknemers hebben inspraak bij het beleid via de OR.

Interne communicatie: formeel en informeel

Functies:  Richting:

£ smeren  £ verticaal (top-down en bottom-up)

£ proces  £ horizontaal

£ binden  £ diagonaal

Vier soorten formele informatie:

£ taakinformatie

£ beheerinformatie

£ beleidsinformatie

£ sociale informatie

Cultuurdragers organisatiecultuur: waarden en normen, rituelen, helden, 

symbolen

Onthoud

Opdrachten
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15.  Welk communicatiekanaal is geschikt?

  a.  De directie wil het personeel informeren over een reorganisatie.

  b.  De werkverdeling op de afdeling is aan verbetering toe.

  c.  De leiding wil iedereen nog eens herinneren aan het personeelsuitje.

  d.  Paul is hoofd pr en wil uitleg geven over het gebruik van de huisstijl.

16.  Over welke drager van de organisatiecultuur gaat het?

  a.  Sorry, zo’n workshop gaat me echt te ver, zo werken we hier niet sa-

men!

  b.  Mooi, dat was een lekker korte vergadering, kunnen we weer aan de 

slag!

  c.  Bij deze winkel gaan de verkopers zo informeel gekleed, dat je vaak 

niet weet of je een verkoper ziet of een klant.

17.  Welk probleem kun je op de hoogste tree van de trap van Quirke krijgen, 

als de communicatie niet symmetrisch is?

18.  a.  Geef een voorbeeld van vaardigheden van personeel die niet passen bij 

een bepaalde leiderschapsstijl (zie het 7S-model van figuur 1.2).

  b.  Geef aan wat er mis kan gaan bij je voorbeeld van a.

1.5  Samenvatting

Ondernemingen kennen twee niveaus van externe communicatie: marketing-

communicatie (over het aanbod) en corporate communicatie over het imago 

van de organisatie. Corporate communicatie bestaat uit interne en externe com-

municatie. Goede communicatie is geïntegreerd: alle interne en externe com-

municatie is op elkaar afgestemd en heeft als doel een goede relatie met alle 

doelgroepen. De instrumenten bij corporate communicatie zijn pr, huisstijl, 

institutionele reclame en sponsoring.

Public	relations (pr) is het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip  

tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Een publieksgroep is een 

groep personen (of organisaties) waar de onderneming van afhankelijk is. 

De relatie met een publieksgroep is anders dan die met andere publieks-

groepen.
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Interne pr is gericht op de publieksgroepen personeel, aandeelhouders en 

vakbonden. Public	affairs is gericht op het grote publiek, de overheid, belangen-

groepen, bedrijfstakorganisaties en scholen. Community	relations is gericht op 

omwonenden en de lokale gemeenschap. Financiële pr is gericht op beleggers, 

banken, analisten en de financiële pers. Het doel van media pr is gunstige 

publiciteit in de media. Marketing pr is gericht op leveranciers en zakelijke 

partners. Een goed plan voor crisis pr is belangrijk bij moeilijkheden.

Organisaties hebben een beeld van hun persoonlijkheid, wie ze graag willen 

zijn. Dat is de corporate identiteit. Het doel van corporate communicatie is 

om die identiteit bij publieksgroepen over te brengen, zodat het imago van de 

organisatie spoort met de eigen identiteit. Die identiteit kun je vinden in de 

missie, het mission statement: Wie zijn wij, wat willen wij, in welke behoefte 

voorzien wij? In de businessdefinitie vind je antwoord op de vraag ‘Wat doen 

wij?’: het werkterrein en de kernactiviteiten. De businessdefinitie van een 

detailhandel bestaat uit de winkelformule. 

Tweezijdige communicatie, waarbij de zender ook goed luistert, is het meest 

geloofwaardig. Als de organisatie zich daarbij ook gelijkwaardig opstelt aan 

haar publieksgroepen, dan is de communicatie symmetrisch. De stijl van de 

communicatie hangt sterk af van de organisatiecultuur.

Interne	communicatie gaat vooraf aan externe communicatie. Het heeft een 

smeerfunctie (coördinatie van het werk), een procesfunctie (betere samen-

werking) en een bindfunctie (een ‘wij’-gevoel). Het doel en de sterkte van de 

bindfunctie kun je aflezen aan de trap	van	Quirke. Verticaal is er communicatie 

tussen meerdere en ondergeschikte, horizontaal tussen medewerkers van het-

zelfde niveau, en diagonaal tussen meerdere en ondergeschikte van verschil-

lende afdelingen. Verticale communicatie kan top-down zijn of bottom-up. Dat 

hangt ook af van de leiderschapsstijl (autoritair, consultatief of participatief).

Verticale informatie kan bestaan uit taakinformatie over de uitvoering van het 

werk, beheerinformatie over de voortgang van de planning, beleidsinformatie 

en sociale informatie. Formele communicatie verloopt volgens voorgeschreven 

richtlijnen, informele niet. De organisatiecultuur wordt gedragen door waar-

den en normen, rituelen (vaste gewoonten), helden en symbolen (zoals de 

huisstijl). Alle elementen binnen een organisatie moeten met elkaar kloppen. 

Die elementen kun je aflezen aan het 7S-model.
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1.6  Begrippen

Businessdefinitie  Beschrijft het werkterrein van een onderneming.

Community relations  Pr gericht op omwonenden, lokaal onderwijs, 

verenigingen, instellingen of de gemeente.

Corporate  Communicatie waarmee de organisatie goede relaties wil 

 communicatie  onderhouden met haar publieksgroepen, met als doel een 

goed imago voor de instelling of het bedrijf.

Corporate identiteit  Het beeld dat een organisatie van zichzelf heeft en 

overbrengt met gedrag, communicatie en symboliek.

Corporate imago  Het beeld dat publieksgroepen hebben van een 

organisatie.

Crisis pr  Pr die nodig is bij onvoorziene situaties die bedreigend 

zijn voor de onderneming.

Financiële pr  Pr met als doel een solide imago bij de publieksgroepen 

beleggers en financiële pers.

Geïntegreerde  Alles wat de organisatie zegt, doet en laat zien, klopt met 

 communicatie  elkaar.

Interne communicatie  Alle communicatie tussen mensen en groepen mensen 

binnen de eigen organisatie.

Issue management  Op de hoogte blijven van maatschappelijke issues, die 

analyseren en daarop zó reageren dat het imago van de 

organisatie in stand blijft.

Marketing pr  Public relations ter ondersteuning van het commerciële 

marketingbeleid.

Missie   (Ondernemingsmissie) Geeft aan wat de onderneming 

precies is, waarom deze onderneming bestaat: Wie zijn 

wij, wat willen wij, in welke behoefte(n) voorzien wij?

Organisatiecultuur   Bestaat uit het gezamenlijke, aangeleerde gedrag van de 

leden van een organisatie. 

Public affairs  Pr gericht op de publieke meningsvorming en de politieke 

besluitvorming.

Public relations (pr)  Het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen 

een organisatie en haar publieksgroepen.

Publiciteit   (Free publicity) Berichtgeving in de media over een 

onderneming of haar producten die niet door de 

onderneming is betaald.
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Publieksgroep  Groep personen (of organisaties) waarmee de relatie 

anders is dan met andere publieksgroepen en waar de 

onderneming van afhankelijk is.

Symmetrische  De zender stelt zich gelijkwaardig op aan de ontvanger en 

 communicatie  staat open voor tweezijdige communicatie.
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decoderen  259, 274

dekking  318, 342

diepdruk  68, 77

diepte-interview  296

digitaal drukken  64
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directe reclame  96, 195

direct mail  195, 216

direct marketing  195, 216

direct non-mail  195, 216

direct response advertising  200, 216

displays  81, 99

displaytoelage  99, 112

DMU  295

donatie  37

doordruk  69, 77

draaiboek  280

drager  369

DTP  77

DTP-bureau  64, 77

duwdistributie  90

dynamische website  117, 138

E
early adopters  268, 274

early majority  268, 274

eenmaligheid

nieuws  43

effectconcept  292, 303

effectdoelstellingen  290

effectief bereik  319

eilandstand  222

e-mailmarketingsysteem  208, 216

endorsed identity  3

engagement  178, 193

entreedrempel  247

ERP-systeem  243

event driven marketing  209

eventmarketing  228, 230

experience marketing  228, 230

experiment  298

explicatieconcept  292, 303

exposure  309

externe analyse  276

externe ruis  260, 275

extranet  118

F
face-to-face-gesprek  263

FAQ  121

feedback  260

financiële informatie  16

financiële pr  9, 23

firmasponsoring  80

flexodruk  68, 77

flyer  62

folder  61, 77

formele communicatie  17

forum  167, 194

free publicity  9, 23

frequentie  319, 342

front office  235, 245

full service bureau  304

G
GA  330 

gap-analyse  277

gedrukte media  317

geholpen merkbekendheid  283

geïntegreerde communicatie  3

geïntegreerde direct marketing  216

geïntegreerde marketingcommuni-

catie  82, 93

gerichte beurs  230

geschillencommissie  248

gesloten propositie  200, 216

ghost writer  75

Google  158

Google AdSense  360

Google Analytics  158

Google Places  158

gross rating point  324

GRP  324

guerrillamarketing  182, 194
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H
handelspromotie  99

heading  49

helden, cultuurdrager  19

hoekstand  222

hoge betrokkenheid  287, 303

hoofdmailing  211, 217

hoogdruk  68, 77

hover ads  345

huis-aan-huisbladen  332

huisstijl  29, 39

I
ideële reclame  95

identiteitsonderzoek  5

ijkpersoon  46

IM  330 

imago-onderzoek  5

impact  318, 342

individuele reclame  96, 112

informationele positionering  85, 93

informele communicatie  17

ingaande telemarketing  199

inhoudsbriefing  308

injectienaaldtheorie  267, 274

inkomende telemarketing  217

innovators  268, 274

insert  335

insteker  331

institutionele reclame  31, 39, 95, 112

intentionele communicatie  263

interactieve communicatie  263

intermediaire doelgroep  294

interne analyse  277

interne communicatie  13, 23

interne pr  6, 25, 39

interne ruis  260, 275

internet  104, 344

intranet  118, 137

IP  324

issue  33

issue management  8, 23

J
JIC NOM  362

junkmail  204

K
kader  49, 60

kans  277

kennisklooftheorie  271

kernboodschap  86

kernwaarden  4

keyword advertising  151

keywords  147, 158

K/GRP  324

kijkdichtheid  323, 342

kijkonderzoek  323

klaagdrempels  247

klacht  246, 257

klachtenmanagement  247, 257

klachtenreglement  248

klanttevredenheid  246

klikfraude  351, 360

knipselkrant  17

koopbeslissingsproces  287, 303

kop  49

artikel  60

kopij  64, 77

kopregel  214

kopstand  222

kortingactie  98

koude contacten  198

kwalitatief onderzoek  296

kwantitatief onderzoek  296

L
lage betrokkenheid  287, 303
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laggards  268, 274

landingspagina  119, 137

late majority  268, 274

Lavidge &Steiner-model  286, 303

lay-out  77

Lazarsfeld, Paul  269

lead  48, 49, 60, 196, 217

lead management  227

leaflet  62

leesbaarheidsonderzoek  53

leiderschapsstijlen  15

lezerskringonderzoek  362

lid werft lid-actie  212

link  138, 149

lobbyen  9

logistiek  231, 245

logistieke customer service  231, 245

logo  29, 39

M
macro-omgeving  277

many-to-many communicatie  272

marketingbriefing  308

marketingcommunicatie  93

marketingcommunicatiebureau  304

marketingdoelgroep  83, 294

marketingmix  80

marketing pr  10, 23

marktaandeel (tv)  323, 342

massamedia  317, 343

media  94, 317, 342

bioscoop  324

buitenreclame  338

dagblad  329

huis-aan-huisbladen  332

internet  344

tijdschrift  334

tv  322

mediabeleving  363

mediafrequentie  320

media-inflatie  364

mediaplan  307, 316

mediaplanner  309

media pr  60

mediareclame  96

mediaselectie  319

mediastrategie  366, 369

mediumbereik  317

merchandiser  99

merkbekendheid  283, 303

merkbelofte  86

merkbesef  283

merkenbeleid  90

merkpersoonlijkheid  90

merktrouw  284, 303

merkvoorkeur  284, 303

meso-omgeving  277

metacommunicatie  264

micro-omgeving  277

missie  4, 23

monolithische identiteit  3

montage  73 

montageplan  72, 78

MTV  324 

multi-mediale communicatie  83

multi step flow theorie  267, 275

mupi  338, 343

N
narrowcasting  339, 343

NEE-JA-sticker  196

negative keywords  153

negativiteit, pers  41, 60

nettobereik  319, 343

NOM  362

non-response  204

non-verbale communicatie  263

normen  18
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nulmeting  297, 303

O
observatie  298

offset  68, 78

onderkop  49, 60

ondernemingsmissie  4, 23

one-to-many communicatie  195, 271

one-to-one communicatie  195, 272

ongeholpen merkbekendheid  283

open propositie  200, 217

open source  159

operationeel plan  280

opinieleider  269, 275

opinieonderzoek  6

opmaak  78

artikel  53

opnamedraaiboek  72, 78

opportunity to see  369

opt-in regeling e-mail  196

organisatiecultuur  18, 23

ORN  324

OTS  319, 368, 369

outsert  335

P
panel  297

participatieve leiderschapsstijl  15

pay-off  30

persbericht  42, 60

persconferentie  40, 54, 60

persmap  56, 60

persoonlijke communicatie  264

persoonlijke stijl  51

plagiaat  75, 78

planningscyclus  281

planningshorizon  279

POP-reclame  81, 96, 112

pop-upreclame  345

portretrecht  75, 78

positioneren  84, 93

positioneringsmatrix  86, 93

postcodesegmentatie  197

postfilter  196

posttest  297

premium  112

premium actie  98

pre-press bedrijf  64

pretest  297, 303

printing on demand  69, 78

printmedia  317, 343

procedure  252, 257

procesdoelstellingen  289

productlevenscyclus  91, 93

product-plus actie  98, 112

productsponsoring  80

proef  64

proefmontage  73, 78

project  224, 230, 282

promotie  262

propaganda  262, 275

propositie  85, 93

prospect  196, 217

public affairs  8, 23

publiciteit  9, 23, 95

public relations  6, 23

publieksbeurs  219, 230

publieksgroep  6, 24

pullstrategie  90, 93

pushstrategie  90, 93

Q
Quirke, trap van   14

R
recensiesites  169, 194

rechtstreekse reclame  96, 112, 195

reclame  94, 112
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reclame-adviesbureau  304

reclamebekendheid  297, 303

reclamebereik  317

reclameconcept  303

reclameplan  306, 316

reclametoelage  113

redundantie  260, 275

referentiekader  259, 275

relatiebeheer  242, 245

relatiegroep  6

relatiemanagement  36, 197, 238, 245

relatiemarketing  197

relatienetwerk  237, 245

relatietijdschrift  217, 240

reputatie  5

respons  198

respons rate  198, 217

rituelen, cultuurdrager  18

Rogers, Everett  268

RSS  172

ruis  260, 275

S
sales promotions  98, 113

sales promotions-plan  316

sampling  98, 113

scenario  72, 78

scène  78

schrijfstrategie  45, 60

SEA  151, 158

search engine advertising  151

seeding  194

seeding agency  185

selectieve aandacht  259

selectieve acceptatie  259

selectieve blootstelling  259

selectieve herinnering  260

selectieve interpretatie  259

selectieve perceptie  260, 275

self liquidator  98

selling in promotions  99

sentimentonderzoek  363

SEO  147, 158

shot  72, 78

SIBON  305

situatieanalyse  276

SKO  323

SMART doelstellingen  278

sociale informatie  16

sociale media  167, 194

sociale netwerksite  171, 194

sponsoring  35, 39

spot  322

SPOT  324

spotlist  72, 78

stakeholders  4

stand  222

Starch-model  285, 303

statische website  116

STER  324

sterk punt  277

stijl

artikel  50

stimulus-responstheorie  267, 274

storyboard  72

strategie  279

strategische kloof  277

substitutie-effect  292

survey  363

sweepstake  113

SWOT-matrix  277

symbolen, cultuurdrager  19

symmetrische communicatie  23, 24

synopsis  71, 78

T
taakinformatie  15

tactiek  279
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tailor made promotions  99

teasermailing  199, 211, 217

telemarketing  195, 198, 217

terugkoppeling  260

testmailing  217

testmarkt  298

tevredenheid  238, 246

themacommunicatie  80, 93

themareclame  95, 112

tijdsbestedingsonderzoek  363

tijdschrift  334

timing  367

top-down communicatie  15

top of mind awareness  283

tracking  358 

trade mart  220, 230

trade promotions  99

transformationele positionering  85, 

93

trap van Quirke   14

trefwoorden  147, 158

trekdistributie  90

tussenkop  49, 60

tussenstand  222

tv

medium  322

tweezijdig positioneren  85

two step flow model  269, 275

U
uitbreidingseffect  293

uitgaande telemarketing  198, 217

umfeld  319, 343

uniek verkoopargument  86

unique selling proposition  86, 93

URL  119, 138

use  368

uses and gratifications theorie  271

USP  86, 93

V
vakbeurs  219, 230

VEA  305

vehicle  367, 369

veldonderzoek  280

verbale communicatie  263

verdiende media  187, 194

vergelijkingsconcept  292, 303

verkoopacties  98

verkoopargument  86, 93

verkoopbrief  213

vertegenwoordiger  102

vignet  29

vijf B’s  287, 303

vijf W’s   47 

virale marketing  182, 194

visie  4

vlakdruk  68, 78

vlog  169, 194

voice over  72

vooraankondigingsmailing  211, 217

voorlichting  26, 39, 262, 275

VP  330

W
waarden  18

warme contacten  199

waste  318

web 2.0  167

web-based customer service  235 

webcare  180, 194

website  118, 138

webwinkel  123, 138

welstandsklassen  364, 369

Wet bescherming persoonsgegevens  

196

wiki  168, 194

winkelcommunicatie  81

winkelformule  5
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winkelreclame  81

woordmerk  29

X

Y
Yammer  18

Z
zakelijke communicatie  264

ZBMO-model  258

zeefdruk  69, 78

zichttermijn  126, 138

zoekmachineoptimalisatie  147, 158
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PRACTICX

Communicatie bereidt voor op de examen stof 
zoals omschreven in de SPL/ECABO toets-
matrijzen ’Geïntegreerde communicatie’ en 
‘Communicatiebeleid en -planning’. Omdat er 
nogal wat overlap zit tussen beide matrijzen, 
is alle stof over communicatie ondergebracht 
in een deel dat beide toets matrijzen afdekt. 
Het boek legt, samen met de andere titels 
van deze methode, ook een stevige basis 
om studenten door te laten stomen naar 
het NIMA-A diploma.

Pitch 
Pitch is een methode voor commerciële 
opleidingen in het mbo. Bij het ontwik kelen 
stonden overzichtelijkheid en begrijpelijk-
heid voorop: rustige vorm geving, heldere 
taal, duidelijke structuur, margewoorden, 
onthoudblokjes voor het recapituleren 
van de kernstof, vragen en opdrachten, en 
per hoofdstuk een samenvatting en een 
begrippenlijst. Op www.practicx.nl staan 
toets- en oefenvragen (met feedback op 
de antwoorden) als oefening voor het 
tentamen. De methode bestaat uit zeven 
delen: 

£ Basisboek marketing
£ Marktonderzoek 
£ Marketing: de harde cijfers
£ Marketingplanning 
£ Communicatie 
£ Evenementen organiseren 
£ Extra Pitch voor NIMA-A

PracticX
De online toets- en oefenportal PracticX is 
speci� ek ontwikkeld voor mbo-studenten. 
Een unieke code in het boek geeft hen 
toegang tot het extra oefenmateriaal. Waar 
nodig wordt de leerstof uit het boek verder 
verrijkt met oefenbestanden, cases en 
aanvullende opdrachten. De oefeningen per 
hoofdstuk bestaan uit open- en gesloten 
vragen, waarbij studenten direct heldere 
feedback krijgen. Als voorbereiding op 
het theorietentamen van SPL/ECABO zijn 
er oefententamens, eveneens met directe 
feedback.
 
Kees Benschop heeft jarenlange ervaring 
met het ontwikkelen van studiemateriaal en 
onderwijsmethodes voor het mbo. 
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