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Communicatiemanagement  
 

Inleiding   

 
‘Theorie versus praktijk’ in de praktijk 

3 voorbeelden waarbij beiden op elkaar inspelen 

• Variabele beloning als incentive 
o Bv. bij het verkocht hebben van min. 10 auto’s op het einde van de 

maand à 100 euro als beloning  
o Kan op eerste zicht helpen om werknemers te motiveren en harder te 

doen werken  
o MAAR wat vertelt onderzoek (theorie): helpt enkel op korte termijn, 

maar zorgt niet voor intrinsieke motivatie  
à werknemers zullen niet meer gemotiveerd zijn om hun best te doen 
en goed te verkopen eens de beloning wegvalt/er geen beloning 
meer is  

• Vastleggen van taakomschrijvingen  
o Zou effectief kunnen zijn, maar theorie vertelt ons dat werknemers hun 

taak altijd zelf zullen invullen naargelang hun eigen doelen en 
denkwijzen  

o Taakomschrijvingen zouden in de praktijk dus niet zo effectief zijn als er 
gedacht wordt  

• Geformuleerde doelstellingen en targets  
o Doelen vooropstellen waarnaar werknemers moeten werken blijkt na 

onderzoek ook niet te werken 
o Werken enkel wanneer deze duidelijk vastgelegd werden door het 

management in samenwerking met de werknemers zelf, niet als ze 
gewoon opgelegd worden  

Voorbeelden tonen dus aan dat in de praktijk theorie en praktijk niet altijd 
overeenkomen, maar wel op elkaar inspelen 

Aan de hand van onderzoeken (bv. experimenten) kan er onderzocht worden hoe 
bepaalde theorieën zich in de praktijk afspelen en of bepaalde principes een 
goede werking hebben. Vervolgens spelen theorie en praktijk op elkaar in om tot 
goede practices te komen. 
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Wisselwerking tussen theorie en praktijk  

Door Cornelissen vastgelegd aan de hand van 3 modellen  

1. Instrumental  
o Uitgangspunt: de wetenschap staat ver boven de praktijk  
o Onderzoek is waardenvrij, objectief, altijd correct en heeft de absolute 

waarheid in handen  
§ Bv. er is een crisis binnenin de communicatie van een bedrijf à 

er werd een model opgesteld voor dit soort situatie en dat moet 
gewoonweg gevolg worden  

o Nadeel: zorgt voor slechts een oplossing van korte termijn 
§ Zal niet voor alle situaties geschikt zijn 

o Nadeel: absolute kennis denken te verkrijgen zonder terug te koppelen 
naar de praktijk is niet realistisch  
 

2. Conceptual  
o Uitgangspunt: de waarde van de wetenschap is niet het aanbieden 

van kant en klaren oplossingen, maar het aanbieden van concepten, 
ideeën en generaliseringen die bedrijven kunnen gebruiken om te 
anticiperen  

o 2 gevolgen:  
§ Wetenschap is niet waardenvrij, maar net afhankelijk van de 

context en is interpretatief (subjectief) 
§ Bij het conceptuele model wordt er niet exact meegegeven 

wat er gedaan moet worden in een situatie, dit gebeurt eerder 
indirect  

- O.b.v de generaliseringen en specifieke concepten (voor 
specifieke situaties) kunnen bedrijven hun manier van 
werken optimaliseren  

- Geen ‘stappenplan’ dat elk bedrijf moet volgen in een 
situatie à specifieker dan dat, waardoor elk 
idee/concept anders zal uitdraaien bij bepaalde 
bedrijven  

o Wat ontbreekt er? Wisselwerking tussen theorie en praktijk  
§ Men kan in de praktijk iets leren via theorie, maar theorieën 

koppelen niet terug naar wat er in de praktijk gebeurt  
§ Hiervoor moeten we kijken naar het 3de model  

 
3. Translation  

o Wetenschap wordt opnieuw gezien als belangrijke bron van informatie 
voor de praktijk 

o Hier is er, in tegenstelling met de vorige 2 modellen, sprake van een 
tweerichtingsverkeer  

§ Praktijk speelt in op theorie, theorie speelt in op praktijk  
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o Er wordt actief omgegaan met de theorieën: de informatie wordt 
actief verwerkt en er wordt gekeken hoe men bepaalde theorieën kan 
vertalen naar de praktijk (niet gewoon overgenomen)  

o Ideeën actief gebruiken om ze aan te passen naar een concrete case  
 

HOOFDSTUK 1: Begripsafbakening 

1.1 Communicatiemanagement en PR 

 
Begrippen  

Strategische communicatie 

• Communicatie met een strategie  
• Communicatiespecialist heeft een doel voorogen en volgt een plan om dit 

doel te bereiken  
• Bv. de overheid wil dat de bevolking de coronamaatregelen volgt à naar 

een strategische communicatiespecialist om te vragen hoe dit het beste aan 
te pakken  

• Planmatig  

Communicatiemanagement  

• Bestuderen van de communicatie binnen organisaties om te kijken hoe die 
eruitziet, hoe die bijgestuurd kan worden en verbeterd kan worden  

Organisationele communicatie/organisatiecommunicatie/bedrijfscommunicatie 

• Alle communicatie in de context van bedrijven/organisaties  

Public relations  

• Term die vooral in de VS ingeburgerd is  
• Verbeteren van de bekendheid/status van een organisatie of bedrijf naar 

andere stakeholders toe  
• Strategische communicatie  

Corporate communications  

• Term die eerder in Europa gebruikt wordt  
• Ligt in de lijn met de term ‘public relations’  
• Interne en externe communicatie om het imago van een bedrijf te 

verbeteren  

Communicatie is dus iets dat strategisch gebruikt kan worden om een doel te 
bereiken à managementfunctie  
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Steeds meer aandacht voor de corporate communication binnen een bedrijf 

• Een grote consolidering van communicatiedisciplines  
o Er wordt in een bedrijf 1 team samengesteld van verschillende 

communicatiespecialisten  
o Heel veel verschillende aspecten van communicatie binnen een 

organisatie 
• Vergrote coördinatie vanuit de organisatie  

o Mede als gevolg van de consolidering  
o Team gaat samenwerken om een bepaald resultaat te bekomen  
o Zo is de communicatie vanuit het bedrijf duidelijk en éénduidig  

• Meer input vanuit communicatie in het besluitvormingsproces  
o Communicatie-expert mag nu mee beslissen, mede bepalen hoe het 

bedrijf te werk gaat (niet enkel uitvoerende taken opgelegd)  
• De opkomst van de ‘corporate communications manager’  
• Aanname van het vocabularium en de concepten van corporate 

communication  

Public relations vs. marketingcommunicatie 

PR en marketingcommunicatie hebben veel gelijkenissen, maar ook zeker verschillen  

• Gelijkenissen: beiden communiceren over producten, willen het image van 
een bedrijf verbeteren, willen stakeholders overtuigen, willen de 
communicatiepraktijk onderzoeken (wat werkt en wat niet) 

 

 

 

 

 

 

(A): corporate advertising 

• Onderdeel van PR, marketingcommunicatie, marketing en advertising  
• Reclame die gemaakt wordt voor een bedrijf, niet voor een product van dat 

bedrijf  
• Bv. groen ecologisch verantwoord bedrijf  

(B): verkoopspromotie 

• Verkoopstechnieken: beurzen, promoties,...  
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(C): pure reclame à geen focus op gelegd in dit vak 

(D): communicatie met allerlei stakeholders 

• Organisaties, overheid, investeerders, klanten,...  

(E): publiciteit over producten of diensten die organisatie aanbiedt  

• Positieve publiciteit: bv. corporate identity die je wilt uitdragen naar 
stakeholders  

• Negatieve publiciteit: hoe communiceren wanneer er iets misgelopen is met 
product/dienst? Hoe reputatieschade beperken? à crisiscommunicatie  

(F): reclame voor producten en diensten, niet de organisatie zelf  
 

De opkomst van communicatiemanagement 

Communicatiemanagement is niet nieuw 

• Voorlichters (‘volksopvoeding’): groep mensen die huis aan huis gingen in 
dorpen om aan volksopvoeding te doen 

o Over hygiëne, voorbehoedsmiddelen, ... 
• Opkomst term ‘communicatiemanagement’ gebeurde in de VS  

o Eaton lanceerde de term ‘public relations’  
o Pionier: Edward L. Bernays à legendarische campagnes over tabak  

§ Reclame maakt geen deel uit van PR, maar werden wel bij 
elkaar gebracht door Bernays  

§ Campagne: roken koppelen aan vrouwenemancipatie  
à doel was om het idee van een vrije vrouw te koppelen aan 
roken en roken als stijlvol weer te geven  
à roken was een ‘mannenwereldje’  

o Reclame ‘Malboro’: man die stevig in zijn schoenen staat en doet wat 
hij wilt à Mannen met karakter  

§ Speelt dus opnieuw in op de psychologie van het doelpubliek, 
alleen met andere associaties dan Bernays  

o Reclame van Maurier: opnieuw vrouw met klasse die rookt  

 

Geschiedenis van PR in België 

• Eric Cyprès als een van de oprichters van bekende beroepsverenigingen voor 
PR  

o BPRC 
o Andere voorbeelden: illustraties (geen leerstof) 
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1.2 Stakeholders en stakeseekers 

 
Wat zijn stakeholders?  

Stakeholder = ieder individu of iedere groep die een invloed heeft op of beïnvloed 
wordt door organisaties  

• Definitie heeft 2 belangrijke gevolgen  
Mensen kunnen stakeholders zijn zonder het te beseffen 

§ Bv. onaangename geur in omgeving, maar geen idee van waar 
die vandaan komt  
à oorzaak: fabriek 
à op dat moment: stakeholder van dat bedrijf want je wordt er 
door beïnvloed (in dit geval zonder dat je het beseft)  

o Een bedrijf kan niet zelf bepalen wie haar stakeholders zijn  
§ Bv. de omgeving van mensen wordt effectief door de geur die 

je fabriek verspreidt beïnvloed, ook al zou je dit niet willen  
à het bedrijf moet dus in haar communicatie rekening houden 
met deze stakeholders  

Verschil tussen stakeholdercommunicatie en marketing 

• Bij marketing: specifieke doelgroep waarnaar je communicatie is gericht  
• Stakeholdercommunicatie: ruimer begrip 

o Stakeholders zijn dus ruimer dan ‘een doelgroep’  
§ Kunnen ook personen zijn waar het bedrijf zich weinig of niet van 

bewust is  
 

Stake = iets dat een persoon of groep bezit en wat waarde heeft voor een andere 
persoon of groep  

• Materieel: grond van je organisatie, diploma (universiteit deelt dit uit en heeft 
een waarde voor de studenten), ... 

• Immaterieel: veiligheid (door politie of brandweer), ... 
 

Rol communicatiemanager: brug tussen eigen organisatie en verschillende 
stakeholdergroepen  

• Relaties verbeteren door informatie uit te wisselen, ...  
• Basis voor public relations  
• Belang om te weten wie je stakeholders zijn  

o Verschillende theorieën/modellen om je stakeholders te identificeren + 
hun belangen, waarden en behoeftes 
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Model 1: het bindingen- of linkagemodel (Grunig & Hunt)  

Fundamentele interdependentie = onderlinge afhankelijkheid van organisaties en de 
stakeholders  

• Bv. werkgever heeft werknemers nodig om organisatie recht te houden, 
werknemers hebben werkgever nodig om loon te betalen  

• Fundamenteel van aard: bv. wanneer werknemers beslissen om te staken, is 
dat een fundamentele bedreiging voor de organisatie  

o Hangen dus fundamenteel aan elkaar vast  

Functionele bindingen  

• Iets waar communicatiemanagers zich sterk op moeten focussen, 
fundamenteel voor een organisatie 

• 2 soorten: 
o Input: medewerkers die het bedrijf doen draaien  
o Output: de klanten (en allerlei varianten zoals studenten)  

Voorwaardenscheppende bindingen 

• Bv. overheden (lokaal – internationaal), aandeelhouders, ...  
• Casus KULeuven 

o Stad Leuven, Vlaamse wetgeving, Belgische wetgeving en 
internationale wetgeving als voorbeelden van 
voorwaardenscheppende bindingen  

Normatieve bindingen 

• Organisaties of groeperingen die dezelfde belangen hebben  
• Casus KULeuven: andere Vlaamse universiteiten  

o Als de overheid aanpassingen maakt in de regels omtrent onderwijs, 
zal dit deze organisaties allemaal aanbelangen  

Diffuse bindingen  

• Heel moeilijk om te definiëren, aangezien ze geen van bovenstaande zijn  
o Reden waarom veel bedrijven deze bindingen vaak over het hoofd 

zien  
o Enkel communicatie in specifieke gevallen, bv. wanneer er iets 

misloopt 
o Relatie zou beter wel opgebouwd en onderhouden worden, maar 

gebeurt zelden  
• Casus KULeuven: bv. activisten die zich verzetten tegen dierenproeven, 

patiënten aan de UZLeuven, ouders van Sanda Dia, ... 
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Model 2: input-output model of strategic management   

Eenrichtingsverkeer van stakeholders naar organisatie  

• Geen tot weinig ruimte voor corporate communication  
 

Nieuwe versie: stakeholdermodel of strategic communication  

• Erkent dat er een tweerichtingsverkeer moet plaatsvinden  
• Communicatiemanager moet weten wat er leeft bij de verschillende 

stakeholders en moet met hen communiceren  
• Strategische management is niet meer het belangrijkste, maar wel 

strategische communicatie  

Basiswaarden  

1. Wederzijds vertrouwen  
2. Openheid  
3. Betrokkenheid (involvement)  
4. Engagement (commitment)  

o Bv. werknemers die achter het bedrijf staan in tijden van crisis  
 

• Een van de functies van een communicatiemanager is zorgen dat er een 
goed evenwicht is tussen het tegemoetkomen aan de belangen van de 
betrokken partijen, maar ook aan die van het bedrijf zelf  

o Makkelijk wanneer beiden dezelfde belangen hebben, maar in realiteit 
vaak niet het geval  

§ Belangrijk om hierbij aftestemmen wat je zegt tegen wie, 
wanneer en hoe zodat de hele organisatie op dezelfde manier 
communiceert  

§ Alle beschikbare informatie openbaar maken (transparantie), 
geen vertekend beeld geven aan buitenstaanders  
à kwetsbaar opstellen, maar wordt als heel belangrijk geacht  

Kenmerken en principes  

Nadruk bij stakeholdercommunicatie ligt sterk op transparantie  

• Daarom heeft het ook een nauwe relatie met crisiscommunicatie en 
strategisch issuemanagement  

• Focus: tijdige, open en correcte communicatie naar buitenwereld  
• Investeren in je relatie met je stakeholders, zodat je relatie niet bedreigd wordt 

in tijden van crisis  
 

Reputatie is vaak een bepalende factor bij het aantrekken van stakes  



 9 

• Casus KULeuven: KULeuven gaat enkel relaties aan met 
studentenverenigingen die juist te werk gaan en daarvoor een zekere 
reputatie hebben (en bv. niet met de Reuzegommers)  

o Er wordt niet officieel naar hen gecommuniceerd en er wordt ook 
geen rekening gehouden met de standpunten van deze groepen 
wanneer de organisatie bepaalde beslissingen moet maken  

Sommige stakeholders willen daar verandering in brengen en door een organisatie 
erkend worden als stakeholder  

• Deze individuele activisten = stake seekers  
o Behoren vaak tot de diffuse bindingen van een organisatie  
o Organiseren bepaalde campagnes waardoor bedrijven soms verplicht 

meer aandacht moet schenken aan deze spelers  
o Bv. opstand en kritiek als gevolg dood Sanda Dia  

§ Universiteit was op dat moment verplicht om de omgeving van 
Sanda Dia als stakeholders te erkennen, communicatie omtrent 
beslissingen universiteit moest ook naar hen gebeuren  

§ Rekening houden met hun standpunten en argumenten in het 
maken van beslissingen  

Stake seeker is een individu en heeft daarom op zichzelf vaak niet zo een grote 
invloed op een organisatie 

• Kunnen zich groeperen om een grotere stem te hebben = publieksgroepen 
o Bv. Youth for Climate op initiatief van Anuna die de klimaatmarsen op 

zichzelf was begonnen  
o Op die manier kunnen individuen wel de aandacht van de pers en de 

politiek afdwingen 
o Ander voorbeeld: Politika  

• Rol van de communicatiemanager: ervoor zorgen dat het ontstaan van dit 
soort groepen vermeden wordt  

o Hoe? Communiceren met diffuse bindingen en ervoor zorgen dat ook 
met hen er een relatie onderhouden wordt  

o Vermijden dat bepaalde situaties evolueren naar een groot schandaal 
en dit door bepaalde beslissingen duidelijk te communiceren met de 
stakeholders  

Macht van stake seekers en publieksgroepen is sterk toegenomen door de opkomst 
van sociale media  

• Het standpunt van een stake seeker kan viraal gaan en zo kunnen individuen 
zich groeperen tot een publieksgroep die samen meer macht uitoefenen op 
de instanties  
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Model 3: stakeholdermapping via Mendelow Matrix  

2 assen: 

1. Mate van invloed  
2. Mate van belang  

 
ð Afhankelijk van waar een stakeholder zich bevindt in deze matrix moet een 

organisatie hier anders mee omgaan  

Lage invloed & laag belang  

• Organisatie kan hier werken met een minimale aandacht  
• Bv. wij in België hebben zowel weinig invloed op als weinig belang bij het 

stadsbestuur van New York  

Lage invloed & hoog belang  

• Belangrijk dat de organisatie de stakeholder op te hoogte houdt en dus 
communiceert  

• Bv. bij het organiseren van een muziekfestival is het belangrijk om de 
bewoners op te hoogte te houden  

o Zo niet: bewoners kunnen zich groeperen tot een publieksgroep en de 
organisatie van het festival bemoeilijken (hoge invloed)  

Hoge invloed & laag belang  

• Tevredenstellen én houden  
• Bv. de media, vakbonden, ... 

o In normale tijden, want wanneer er ontslagen vallen worden 
vakbonden wel key players  

Hoge invloed & hoog belang  

• Key players 
• Betrokken bij de dagelijkse werking van de organisatie 
• Bv. overheid, aandeelhouders, ... 
• Continue communicatie is belangrijk  

 

Mendelow Matrix is geen statisch model  

à Stakeholders kunnen binnen de kwadranten verschuiven  

ð Als communicatiemanager moet je je hiervan bewust zijn en hierop inspelen  
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1.3 Imago en identiteit  

 
Imago = bundel van betekenissen waardoor een organisatie gekend wordt en 
waardoor mensen die organisatie beschrijven, onthouden en zich ertoe verhouden  

• Komt spontaan op bij een individu wanneer hij in contact komt met een 
organisatie of blootgesteld wordt aan een nieuwsbericht, reclameboodschap 
over die organisatie  

• Kan veranderen doorheen de tijd, een imago is een momentopname  
o Bv. het imago over KULeuven kan onlangs voor sommigen veranderd 

geweest zijn door de Reuzegom affaire  
• Zit bij het publiek, ‘wat denkt het publiek over een organisatie?’  

ó Identiteit  

Identiteit = wat is een bedrijf, hoe ziet ze zichzelf, hoe onderscheidt ze zich van 
andere organisaties, waarvoor staat ze, waar wil ze naar toe, ... 

• Kern van wat de organisatie is  
• Belangrijk dat een organisatie 1 consistent beeld uitdraagt naar al haar 

stakeholders toe  
o Individu kan meerdere stakeholderrelaties hebben met eenzelfde 

organisatie  
o Bv. oud student KULeuven en later professor KULeuven  

• Casus Ubisoft (gamebedrijf): communicatie naar buitenwereld toe en hoe het 
er in het bedrijf effectief aan toe ging waren verschillend van elkaar  

o Werd niet geapprecieerd dat bedrijf zich anders voordeed dan hoe ze 
werkelijk is bij haar werknemers  

• Vertrekpunt en toetssteen voor het opzetten van activiteiten en 
communicatie  

o Je wilt dat het imago dan mensen hebben over je bedrijf 
overeenstemt met de identiteit van je bedrijf  

o Communicatie en georganiseerde activiteiten moeten dan ook 
bedachtzaam gebeuren  

• Maakt organisatie herkenbaar en onderscheidbaar  
o Bv. kleuren KULeuven die telkens terug te vinden zijn in ppt’s  

• Kan een groepsgevoel creëren  
o Identificatie bij de werknemers  
o Voelen zich verbonden bij de organisatie en met elkaar  

 

Identiteitsmix van Birkigt en Stadler  

• Identiteit en imago zijn in dit model duidelijk twee verschillende concepten  
o Wie het imago wil analyseren van een bedrijf moet bij de 

buitenstaanders zijn  
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o Wie de identiteit van een organisatie wil achterhalen moet bij het 
bedrijf zelf zijn  

• De twee concepten hangen wel duidelijk samen  
o Organisaties willen (net zoals individuen) dat er een match is tussen hun 

identiteit en hun imago 
o Voordeel van communicatiemanager in bedrijf: verantwoordelijk voor 

deze match 
§ Kiest naam en logo, verantwoordelijk voor communicatie en 

organiseert activiteiten è strategische keuzes maken  
• Gedrag bepaalt voor 50 % de identiteit van een bedrijf  

o Het imago en de identiteit van een bedrijf zijn volgens dit model dus 
afhankelijker van gedrag dan van wat je zegt en de symbolen die je 
gebruikt  

• Kritiekpunten:  
o Rol van gedrag is groter  

§ Wanneer een bedrijf haar gedrag volledig verandert, kan het 
niet anders dan dat het imago en de identiteit van een bedrijf 
fundamenteel verandert  

§ Reputatie, omgeving en stakeholders zijn ook beïnvloedende 
factoren  
è Nieuw model met deze onderdelen: identity management 
mix 

§ Meervoudige identiteiten   
è Bv. KULeuven als onderwijsorganisatie, maar ook als 
onderzoeksorganisatie 

§ Geprojecteerde identiteit ó gepercipieerde identiteit (imago) 
è Het is niet omdat je als bedrijf denkt te slagen in het 
overbrengen van je identiteit, dat de buitenwereld deze ook 
daadwerkelijk zo waarneemt  
è Kom je over zoals je wilt overkomen?  

Casestudy Starbucks 

• Een van de bedrijven die vaak rechtszaken start tegen bedrijven die variant 
op logo ontwerpen als eigen logo 
è Belang symbolen (logo) voor identiteit bedrijf  

• Maar ook gedrag en acties zijn belangrijk: verschillende schandalen 
opgedoken bij bedrijf  

o Bv. bedrijf had programma opgestart om al haar werknemers op te 
leiden zonder dat ze hiervoor moesten betalen, maar bleken achteraf 
wel eerst 6000 euro te moeten betalen en te moeten slagen om geld 
terug te krijgen  
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Denkrichtingen  

1. Visual identity = visuele aspecten van de zelfrepresentatie van een 
organisatie  

o Hoe stelt de organisatie zichzelf op visueel vlak voor?  
o Bv. logo’s, kleuren, lettertypes, architectuur kantoren, ... 

2. Corporate identity = onderscheidende en bepalde eigenschappen van een 
organisatie  

o Kan je opnieuw relatief wijzigen door van managementstijl te 
veranderen, je gamma aan producten te wijzigen, veranderingen 
doorvoeren in de afzetmarkt van je bedrijf, ...  

3. Organisation’s identity = collectief gepercipieerde karakteristieke 
eigenschappen van een organisatie 

o Wie zijn wij als organisatie? Waar staan we voor en waar willen we 
naartoe? 

o Moeilijker aan te passen door een communicatiemanager  
4. Organizational identity = de medewerker die zich met een organisatie 

identificeert  
o Sociale identiteit  
o Bv. gaan ex-leden van studentenverenigingen de dooprituelen en 

verenigingen op zich ondersteunen of eerder naar beneden halen  
o Bv. gaan ex-studenten verzwijgen dat ze aan de KULeuven gestudeerd 

hebben of zijn ze hier net trots op en blijven ze zich met de universiteit 
identificeren  

Casestudy Belfius  

• Naamverandering + kleurverandering (rood in plaats van typische kleuren 
voor banken zoals blauw)  
 

1.4 Reputatie  

 
Reputatie als belangrijkste kenmerk van een succesvolle organisatie  

• Goede reputatie kan lang standhouden (eens verkregen)  
ó imago: momentopname, kan sterk fluctueren  

• Reputatie overstijgt imago en dus het individu  
o Imago is iets persoonlijk, iets dat verschilt van individu tot individu  
o Niet het geval bij reputatie: samenvatting van de persoonlijke beelden 

van een hele groep mensen  
• Belangrijk om geld te investeren in corporate communication 

o Hoe meer geld hieraan besteed, hoe beter te reputatie  
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Reputatie is eerder constant, maar nog steeds onderhevig aan bepaalde factoren  

• Globalisering  
o Verschillende bedrijven functioneren in een globale context (actief in 

verschillende landen) 
o Bv. KULeuven als internationale universiteit  

è Biedt engelstalige masters aan voor erasmusstudenten  
è De reputatie die KULeuven heeft in andere landen is dus ook van 
belang (concurrentie met andere universiteiten) 

• Fusies en ontbindingen (samengaan en ontbinden van organisaties)  
o Waarom? Bewegingen hebben invloed op de dynamiek van een 

organisatie  
o Bv. reputatie kan vooruit geholpen worden wanneer je bedrijf een 

samenwerking start met een gekend en gewaardeerd bedrijf 
• Nieuwe geografische locaties (plaats voor nieuwe vestigingen)  

o Impact kan positief of negatief uitpakken 
o Bv. enkele hoge scholen werden deel van KULeuven (associaties) 

waardoor de universiteit in elke provinicie een campus had  
§ Positief: KULeuven kwam dichter bij de studenten, meer 

mogelijkheden  
§ Negatief: ‘werkterrein’ van andere onderwijsinstellingen werd 

voor een deel ingenomen door de universiteit (bedreiging) 
• Crisissituaties  

o Crisis kan ervoor zorgen dat de reputatie van een organisatie een deuk 
krijgt, maar de reputatie heeft ook invloed op de impact van een 
crisissituatie  
 

Davies & Miles: reputatiemanagement, theorie versus praktijk  

Op voorhand een schema opgesteld en deze achteraf besproken met enkele 
managers van verschillende bedrijven  

 

Persoonlijkheid: wie is de organisatie? 

Identiteit: wie zegt de organisatie te 
zijn naar haar stakeholders toe?  

Imago: hoe zien de stakeholders de 
organisatie?  

 

è Volgens onderzoekers: essentieel om aan deze spanningen te werken  

In praktijk: andere issues die belangrijker bleken te zijn dan deze 3 concepten  
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• Bestempeld worden als een organisatie die ‘het goed doet’  
o Leveren van kwalitatieve producten en diensten, het in dienst nemen 

van goede medewerkes, innovatief zijn, begaan zijn met de 
samenleving, ...  

• Het uitdragen van een ‘corporate culture’  
o Bv. eerlijkheid, integriteit, betrouwbaarheid, prijs/kwaliteit, hulpvaardig 

zijn, ... 
• Visuele identiteit  

o Organisaties willen gezien worden  
è Gekend worden bij je stakeholders  
è Boodschap overbrengen bij je stakeholders (waarden van bedrijf, 
tonen dat je het goed doet, ...) 
 

1.5 Het meten van imago, identiteit en reputatie  

 
è Opnieuw één van de taken van een communicatiemanager  

Hoe doe je dit precies?  

Imago 

• Aan de kant van de stakeholders  
• Verschillende manieren om dit aan te pakken  
• Vertrekken vanuit basisvisies omtrent ‘imago’  

1. Een gestructureerd netwerk van betekenissen  
2. Een atittude  

§ Bv. een student kan vinden dat KULeuven traditioneel is of 
vinden dat KULeuven te veel van studenten verwacht  

3. Globale totaalindruk  
§ Bv. wat maakt de KULeuven uniek? Hoe verschilt ze van andere 

universiteiten?  
è Afhankelijk van welke visie je kiest, kom je uit bij een verschillende 
meetmethode  

Methodes:  

• Betekenis 1: kwalitatief onderzoek 
o Diepte-interviews, focusgroepen 

• Betekenis 2: schriftelijke of telefonische vragenlijsten met schaalitems voor 
attitudemeting  

• Betekenis 3: impliciete methode die opzoek gaan naar holistische impressie  
o Q-sort, Kelly Repertory, fotosortering 
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Nadelen Kelly Repertory & Q-sort:  

• Arbeidsbestendig: de participant moet meer tijd besteden aan dit soort 
modellen  

• Een vragenlijst kan gemakkelijk rondgestuurd worden, maar deze methode 
moet eerder face-to-face gebeuren  
à groot aantal deelnemers verzamelen is dus minder evident  

 
Identiteit  

• Aan de kant van de werknemers  
• Methodes:  

o Cob-web method (spinnenwebmethode)  
§ Centrum als nulpunt: hoe verder een score van het centrum 

verwijderd is, hoe beter  
§ Vaak verschil tussen grafiek werknemer en grafiek manager 

(wat heeft bedrijf voor ogen?) 
è Werkpunten worden dus duidelijk  

o Focusgroepen  
§ Wordt ook gebruikt om imago te meten  
§ Best groepen samenstellen uit dezelfde ‘tak’ in het bedrijf 

à Bv. focusgroep met het poetspersoneel, decanen, 
professoren van een faculteit, ...  
à Zorgt ervoor dat mensen sneller hun mening willen meedelen  

§ Vaak vergelijkingen tussen groepen, niet binnen groepen 
(individu vs. individu)  

o Laddering  
§ Stap per stap kenmerken van een organisatie abstracter maken  
§ Bv. auto 

à Waarvoor dient een auto? Verplaatsing, niet gebonden  
à Abstracte begrippen hierbij passend: vrijheid en avontuur  
à Begrippen die zouden kunnen behoren onder de identiteit 
van een automerk  

o Audit/survey  
§ Wordt ook gebruikt om imago te meten  
§ Statistische vergelijkingen maken tussen individuen of groepen  
§ Bv. de identiteit van de universiteit bij studenten verschilt van die 

bij professoren  

 
Reputatie  

• Ingewikkeld, waardoor er bedrijven ontstaan zijn die zich specifiek focussen 
op het meten van de reputatie van bepaalde organisaties  

• Eerste voorbeeld: ‘The World’s Most Admired Companies’ door Fortune  
o Top 10 allemaal Amerikaanse bedrijven  
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§ Lijst bevat slechts 1000 bedrijven buiten de VS  
• Tweede voorbeeld: ‘Global CSR RepTrak’ door Reputation Institute  

o ‘CSR bedrijven’  
o Meer diversiteit in de nationaliteit van de bedrijven die de top tien 

halen 
o Andere methodologie: meer en diversere mensen worden bevraagd 
o Voorwaarden op opgenomen te worden in de lijst: wereldwijd actief 

zijn en een omzet hebben van minstens 2 miljard dollar 

è ! Rankings worden niet gevraagd op het examen  
 

1.6 Uitsmijter: Living the brand 

 

Living the brand = medewerkers gaan een merk mee helpen uitdragen door zich te 
gedragen naar waar dat merk voor staat (bv. openheid, luxe, sportiviteit,...)  

• Medewerkers gedragen zich als ambassadeurs van het merk  
• Merk/brand = ieder teken dat in staat is de goederen of diensten van een 

organisatie te onderscheiden en dat in materiële dan wel immateriële zin 
een zekere betekenis kan hebben voor consumenten  

o Een wetenschappelijke definitie 
o Mensentaal via casus auto’s: 

§ Doel van een merk is dat een consument het onderscheid kan 
maken tussen 2 verschillende producten van 2 verschillende 
merken  

§ Immateriële betekenis: betrouwbaarheid, avontuur, 
opvallendheid, ...  

§ Materiële betekenis: snelheid, design, ... 
• Ontstaan van merken is geen recent gegeven  

 
Corporate identity vs. corporate brand  

• Corporate identity (zie vorig deel)  
• Corporate brand = merk dat een organisatie bewust naarbuiten stuurt  

o Hebben een waarde, zijn overdraagbaar en kunnen lang blijven 
bestaan (los van de organisatie)  

§ Merken kunnen dus de organisatie overstijgen: 
§ Bv. ‘De Gentenaar’ was vroeger een zelfstandig nieuwsblad 

maar werd overgenomen door het Nieuwsblad  
è Corporate identity veranderde (bv. minder katholieke 
achtergrond), maar het merk opzich bleef bestaan  

o Iedere organisatie heeft een corporate identity, maar daarom niet een 
corporate brand 
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§ Organisatie heeft telkens een bepaalde persoonlijkheid (valt 
niet van elkaar los te koppelen)  

§ Een merk moet je zelf opstarten, niet iets dat vanzelf mee 
ontstaat  
è Moet je strategisch opbouwen  

o Corporate brand is extern gericht, corporate identity is deels intern 
gericht  

§ Een merk is gecreëerd om naar buiten te brengen en een 
specifiek imago te creëren bij het publiek  

§ De identiteit van een organisatie is vooral voor de medewerkers 
belangrijk  

• Corporate brand en corporate identity hebben een band met elkaar: de 
organisatie kan kiezen hoe ze deze band precies vormgeeft (hoe staat haar 
eigen identiteitsstructuur t.o.v. het merkenportfolio)  

• 3 types identiteitsstructuren  
1. Identiteitsstructuur is ‘branded’ met gescheiden merken  

§ Verschillende merken behoren tot 1 overkoepeld bedrijf  
§ Grootste deel van het publiek denkt gewoon dat het aparte 

merken zijn en zijn niet op de hoogte van het achterliggende 
bedrijf  

§ Voordeel: door meer merken te bezitten is de kans groter dat 
consumenten iets van jouw bedrijf zullen kopen & schandaal bij 
1 merk zal geen invloed hebben op andere merken van het 
bedrijf 

§ Nadeel: als achterliggend bedrijf heb je niet veel bekendheid, 
reclame maken voor dit bedrijf heeft dus niet veel zin  
è Alle merken moeten afzonderlijk behandeld en gepromoot 
worden (kost meer geld)  

2. Identiteitsstructuur is ‘endorsed’ met een overkoepelend merk 
§ Het achterliggend bedrijf wordt mee op de voorgrond geplaatst 

en geniet dus van meer bekendheid bij het publiek  
§ Het overkoepelend merk is een endorser die ondersteund wordt 

door verschillende submerken  
§ Voordeel: bedrijf kan reclame maken voor zichzelf, en toch al 

haar aparte producten een boost geven  
§ Bv. Kellogg’s à Op zichzelf een bedrijf, maar heeft ook 

submerken zoals frosties en honey pops 
3. Identiteitsstructuur is ‘monolithic’ met paraplumerk dat een diffuus 

merkbeeld heeft 
§ De associatie met het hoofdmerk wordt overgedragen op al de 

producten  
§ Bv. Philips à producten zelf krijgen geen aparte merknamen, 

maar krijgen productnamen  
ó Apple: submerken zoals Iphone 6, ... 
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§ Voordeel: wanneer dit soort bedrijven een nieuw product 
uitbrengen, zal het publiek vaak al positieve associaties hebben 
met het product aangezien het merk bekend staat voor 
bepaalde dingen zoals kwaliteit  

§ Nadeel: slechte ervaring met 1 product van het merk kan ervoor 
zorgen dat je het merk gewoon volledig zal afschrijven  
 

Enkele belangrijke principes  

Branded added value of merkmeerwaarde = de toevoegende waarde van het 
merk zelf aan het product 

• Bv. mensen gaan er vaak vanuit dat merkproducten vaak kwalitatiever zijn 
dan andere producten à gaan daarvoor vaak meer betalen  

• Gevolg van psychologische processen en marketing: experimenten tonen 
aan de geblinddoekte mensen vaak geen onderscheid kunnen maken tussen 
een bekend merkproduct of een alternatief, ondanks dat mensen in de 
winkel eerder neigen naar merkproducten 

Brand equity = waarde van een merk voor de eigenaar ervan  

• Ligt meer aan de kant van het bedrijf dat het merk bezit  
• Uitgedrukt in financiële, strategische en managementgerelateerde voordelen  

o Dus de waarde van het merk voor het bedrijf zelf  
 

Oefening: Joyce-principe vs. Juliet-principe 

Op basis van welk construct kan je de volgende merken in twee groepen opdelen?  

1. Fujitsu, Intel en Sharp 
2. Apple, Compaq en Samsung 

è Verschil zit hem in het feit dat je bij sommige merknamen meteen bepaalde 
associaties legt die relevant zijn voor computersystemen: Intel (intelligent), Sharp 
(scherpzinnig) en Compaq (compact) = Joyce-principe  

• Roepen spontaan positieve en relevante associaties op bij het publiek  
(Bv. opstart ‘Belfius’: deed mensen denken aan banksector, België en 
vertrouwen) 

è De andere merknamen roepen niet meteen bepaalde associaties op bij het 
publiek, maar kunnen dit wel creëren aan de hand van marketing en campagnes = 
Juliet-principe  

• Na een lange tijd reclame te maken voor het merk, zullen mensen eveneens 
associaties leggen tussen het merk en bepaalde eigenschappen (bv. Apple 
en technologie in plaats van fruit)  
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• Kost natuurlijk meer geld en tijd om dit te doen laten ontstaan  

Beide principes spelen een rol in de vormgeving van een merk (logo, kleurstelling, 
typografie, vorm, lay-out,...)  

• Bv. Nike: hoewel het logo geen merknaam bevat, weet iedereen dat het logo 
bij het merk ‘Nike’ hoort  

o Beeldmerk 
• Bv. Coca Cola: de typologie die gebruikt wordt voor dit merk is enorm 

gekend à bij andere woorden die geschreven worden in dit lettertype zullen 
velen meteen de associatie leggen met Coca Cola  
 

Casus: evolutie Cote D’Or  

Logo: olifant  

• Welke associaties kan dit oproepen? Bij velen mensen lijkt deze olifant een 
heel rustig en lui dier op te roepen  

o Door het Joyce- principe legden mensen meteen de link tussen deze 
olifant en het eten van té veel chocolade  

§ Negatieve associatie 
• Hoe hiervanaf geraken? Logo aangepast, maar olifant stond nog steeds 

centraal  
o De olifant volledig laten vallen zou zonden zijn, aangezien dat het 

publiek na vele jaren marketing de olifant associeerde met het merk 
(Juliet-principe)  

o Oplossing: pose van de olifant werd aangepast  
§ Statische olifant => levende en slanke variant  
§ Meer dynamiek dan het origineel  
§ Associaties met gewicht en luiheid werden dus vermeden  

 
Casus: universiteiten als een merk 

Niet enkel commerciële merken, maar ook bijvoorbeeld universiteiten zijn bewust 
bezig met hun merk en met hun positionering ten opzichte van hun concurrenten  

• Commitment: toewijding, langdurig engagement, geloof in de waarden van 
een organisatie  

o Studenten gaan zich engageren en geloven in de waarde van de 
universiteit  

• Sense of belonging: gevoel van erbij te horen, actieve betrokkenheid  
o Meer dan gewoon naar de les komen à deelnemen aan 

studentenactiviteiten, zich aansluiten bij studentenverenigingen, ... 
• Brand personality: menselijke karaktertrekken verbinden met een merk  

o 5 categorieën van kenmerken die een bedrijf of organisatie in meer of 
mindere mate kan hebben  
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§ Sincerity: in welke mate is de organisatie oprecht en eerlijk? 
vriendelijk en vrolijk?  

§ Excitement: is de organisatie eigentijds, jong en cool? Inspireert 
het?  

§ Competence: is de organisatie verantwoordelijk en intelligent? 
straalt ze betrouwbaarheid uit?  

§ Sophistication: is de organisatie glamoureus, charmant en 
romantisch? (~ vrouwelijkheid)  

§ Ruggedness: is de organisatie robuust, sterk en verzot op de vrije 
natuur? (~ mannelijkheid)  

• Perceived external prestige (PEP): de inschattingen van studenten hoe 
mensen buiten de universiteit denken over de universiteit  

o Bv. wat denken mijn ouders over de KULeuven?  
o Blijkt een belangrijk kenmerk voor studenten die kiezen voor een 

bepaalde universiteit à willen dat een universiteit hoog 
aangeschreven staat bij de samenleving 

• Al deze kenmerken samen bepalen de sociale identiteit van een merk 
(organizational identity)  

o De mate waarin consumenten zich identificeren en zich zullen opstellen 
als ambassadeurs voor het merk  
= Living the brand  

o Bv. enorm positief praten over de Werf bij vrienden en familie  
 

Campagne van de Universiteit Gent  

• Doel universiteit: waarden van de universiteit communiceren naar het publiek 
en aangeven dat ze dezelfde waarden verwachtten van haar studenten en 
haar toekomstige studenten  

• Haar studenten zijn ‘kritische denkers’ en ‘open geesten’ die studeren aan 
een onafhankelijke universiteit  
ó Katholieke karakter KULeuven  

• Campagne onder ‘Durf denken’ genaamd ‘Stunt met je brein’  
o Winnaar kon een jaar gratis studeren aan de universiteit  
o Veel reclame voor gemaakt in de stad, op de radio, ... à MAAR beste 

reclame is de reclame komende van de studenten zelf  
§ Ook daarin slaagde de UGent  

 

Campagne van de KULeuven  

• ‘Ontdek jezelf. Begin bij de wereld’  
• Denkoefeningen opgesteld die mensen aan het denken zou zetten en zou 

laten stilstaan bij de campagne  
• Hoop dat studenten bij het zien van deze campagne zouden nadenken over 

de oefening en de oefening achteraf ‘leuk gevonden’ zouden vinden  
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o ‘Kritisch denken’ stond centraal, wat ook het kernpunt is van de 
universiteit  

• Nieuwe campagne: tekeningen op brochures die op een grappige manier 
de richting uitbeelden  

Campagne van de Universiteit Antwerpen  

• Wouden een campagne die toonden dat ook zij focusten op expertise en 
een een leuke studententijd aan te bieden hadden  

• ‘Leren is leven’  
• Antwerpen is een veelzijdige studentenstad, waar studenten ook kunnen 

genieten net zoals in andere studentensteden  

 
HOOFDSTUK 2: Perceptie, positionering en professionalisering  

2.1 Perceptie  

 

Veel communicatiemanagers hebben een ondersteunende en faciliterende functie, 
en geen beslissende functie  

• Teksten uitwerken, website onderhouden, ... 
o Een zittend kantoorbaantje  

• Ondanks het weinig positieve beeld dat de buitenwereld heeft over een 
communicatiemanager, is daar wel verandering in aan het komen  

o Maar heeft wel nog een hele weg te gaan 

 
“The good, the bad, and the ugly”  

è Probleemstelling die Callison voorop stelde, was 3-delig:  

1. PR-mensen moeten geloofwaardig overkomen om hun functie te kunnen 
uitoefenen  

o Zijn ze niet omwille van partijdigheid en afhankelijkheid van de 
organisatie  

o De communicatiemanagers moeten deels onafhankelijk zijn van de 
organisatie, zodat ze als brug kunnen functioneren en 
kunnentegemoetkomen aan de belangen van de organisatie en haar 
stakeholders  

o Zelfs de CEO van een eigen organisatie zou moeten gezien worden als 
1 van de vele stakeholders van de organisatie  

o Probleem: mensen denken vaak dat communicatiemedewerkers deze 
onafhankelijkheid niet kunnen waarmaken  
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§ Oorzaak: visie rond communicatiemedewerks ontstaan die 
beweert dat ze ‘spindokters’ zijn (waarheid verdraaien in het 
voordeel van de organisatie)  

2. Term public relations vermijden? Term brengt opzich al veel negatieve 
connotaties met zich mee, zeker in Europa  

3. Affiliatie van woordvoerder moet duidelijk zijn  
o Je fungeert als een spreekbuis van de organisatie, en kan dus nooit 

volledig onafhankelijk zijn  
o Is het een slim idee om je affiliatie met het bedrijf mee te geven?  

è Onderzoek naar deze probleemstelling 

• Methode: telefonische survey met geïntegreerd experiment  
o Condities: bron die wijzigt  
o Verhaal: rivier zou vervuild geweest zijn door het bedrijf, en elk van de 

bronnen zou het verhaal op dezelfde manier ontkennen  
• Onderzoeksvraag: hoe goed of hoe slecht wordt de PR-medewerker 

gepercipieerd vergeleken met de andere bronnen?  
• Hypothesen:  

o De bronnen zouden negatiever gepercipieerd worden dan niet-
geaffilieerde bronnen  

o PR-mederwerker zou negatiever gepericipeerd worden dan andere 
bronnen  

è Resultaten  

• “The good”: perceptie van de PR-medewerker verschilt niet naargelang 
socio-demografische variabelen van het publiek  

o Bv. vrouwen stellen de medewerker niet in een slechter licht dan 
mannen, jongeren en ouderen beoordelen de bron op dezelfde 
manier, geen verschil tussen wie in de stad woont of wie op het 
platteland, ...  

o Goed nieuws, want de PR-medewerker zal zich dus niet echt moeten 
aanpassen aan de kenmerken van het doelpubliek  

• “The bad”: PR-medewerkes zijn niet beter dan andere bronnen  
o Een organisatie kan dus even goed haar advocaat of haar CEO laten 

opdraaien als woordvoerder  
• “The ugly”: iedere associatie met de organisatie wordt kritisch beoordeeld  

o Meer dan wanneer het gaat over een onafhankelijke bron  
o Bv. de krantenjournalist zou positiever uit de beoordeling komen en 

wordt gezien als een betrouwbaardere bron  
o ‘Front groups’ of ‘third party sources’ als eventuele oplossing: externe 

groepen die de belangen van het bedrijf verdedigen, zonder directe 
link met de organisatie  

§ Bv. oudstudenten inschakelen tijdens crisis bij KULeuven  
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§ MAAR als het uitkomt dat deze groepen wel samenhangen met 
de organisatie, kan dit een hele negatieve invloed hebben op 
het imago van de organisatie  

Vervolgonderzoek Vandenschrick  

Voerde het onderzoek van Callison opnieuw uit, maar met enkele verschillen:  

• Steekproef was niet representatief voor de Vlaamse bevolking  
• Rekrutering: websurvey in plaats van een telefonische survey  

è Resultaten  

• Journalist werd gezien als eerlijker, ethischer en geloofwaardiger dan 
geaffilieerde bronnen  

o MAAR die laatsen worden wel als ‘betere’ bronnen gepercipieerd  
• Advocaat als meest eerlijk, ethisch en geloofwaardig  

o Probleem: er werd in het onderzoek niet gepraat over de affiliatie van 
deze bron, en dit is bepalend  

o Deelnemers dachten mogelijk dat het om een onafhankelijke 
advocaat ging  

Vervolgonderzoek 2 Callison et al.  

Onderzochten de perceptie van het publiek over PR-medewerkers doorheen de tijd  

• Gebruik gemaakt van data uit 2003 en 2012 
• “Beschrijf een PR-medewerker in minstens 1 woord”  

è Resultaten  

• 2003: 7/10 waren positieve woorden  
• 2012: 6/10 waren positieve woorden  

 
ð Hoewel PR-medewerkers telkens meer positief werden beschreven dan 

negatief, stonden de mensen in 2012 toch iets negatiever tegenover de 
medewerkers dan 9 jaar eerder  

ð ‘Leugenaar’ was meest voorkomend negatief woord, zowel in 2003 als in 2012 
 

2.2 Positionering  

 

De positionering van de functie communicatie in een organisatie speelt een 
belangrijke rol in de perceptie van deze functie 

Organisatie = een doelgericht samenwerkingsverband van mensen  
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è 3 voorwaarden/eisen voor het optimaal functioneren van een organisate 

1. Duidelijke taakverdeling 
2. Goede coördinatie van taken 
3. Doelgerichtheid in de uitvoering van die taken 

 
ð Voorwaarden kunnen niet vervuld worden zonder communicatie tussen de 

medewerkers van de organisatie  
ð Communicatie is dus inherent aan alle organisaties, zowel multinationals als 

kleine bedrijven  

è 3 centrale thema’s in communicatiemanagement  

1. Orkestreren: inhoudelijke afstemming van de verschillende communicatie-
uitingen  

2. De rol van de communicatieprofessional, als specialist in of voor een 
organisatie 

3. Het organiseren of structureren van de communicatiefunctie en -activiteiten  
o Bij grote organisaties kan dit een uitdaging zjin: acitiviteiten doen zich 

voor op verschillende plekken en moeten door verschillende 
werknemers geregeld en uitgevoerd worden  

ð Houden duidelijk verband met elkaar  

De afstemming en coördinatie tussen verschillende diensten en verschillende 
communicatiefuncties en acitiviteiten gebeurt via 2 vormen van structurering:  

1. Verticale stucturering = bottom-up communicatie  
o Centraal: de hiërarchie binnen de organisatie die gevolgt moet 

worden  
o Als medewerker zou je dus een bepaalde leidingsgevende hebben 

aan wie je moet rapporteren  
o Rapportagelijnen duidelijk te zien in het organisatieschema of 

organogram van de organisatie  
o Bv. organogram van de KULeuven  
o Dekt niet alle communicatie binnen een organisatie, want ook 

horizontaal wordt er gecommuniceerd  
2. Horizontale structurering  

o Niet zichtbaar op een organogram  
o Bepaalde afdelingen kunnen hiërarchisch niets met elkaar te maken 

hebben, maar moeten hun taken en activiteiten soms toch op elkaar 
afstemmen  

o Bv. de marketingafdeling kan bij het lanceren van een campagne 
altijd best een horen bij de PR-afdeling om te kijken hoe de situatie is 
met de stakeholders en of er eventuele conflicten zijn waarop ze 
kunnen inspelen  

o Afstemming en overleg tussen gelijken en niet rapporteren aan 
leidinggevenden  
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o Minder duidelijk hoe de communicatie precies verloopt, geen 
duidelijke rapportagelijnen die dit weergeven  

§ Horizontale rapportagelijnen moeten echter gecreërd worden 
door de communicatiemanager d.m.v. vergaderingen, overleg 
of communicatiewerkgroepen 

o De conclusies uit het overleg kunnen achteraf wel verticaal 
gerraporteerd worden, iedere afdeling aan zijn verantwoordelijke  

Departmental arrangement = het onderbrengen van functies en -activiteiten in 
afdelingen  

• Lijnafdeling = binnen de hiërarchische structuur van de organisatie  
o Men moet de hiërarchie doorlopen om iets gedaan te krijgen  
o Bv. wanneer de CEO van een bedrijf een persconferentie moet geven, 

wil hij dat iemand zijn tekst hiervoor schrijft en respecteert hij hiervoor 
de hiërarchie  

§ Hij spreekt de directeur aan van de afdeling communicatie, die 
op zijn beurt de verantwoordelijke van de afdeling corporate 
communication aanspreekt, wie vervolgens zijn werknemer 
aanspreekt om de tekst te schrijven  

§ Technisch gezien zou de CEO meteen naar die specifieke 
werknemer kunnen stappen en hem/haar die opdracht kunnen 
geven, maar dat zou heel vreemt overkomen  

• Stafadeling = valt buiten de verticale structuur en heeft een adviesfunctie in 
een specifiek domein  

o De afdeling communicatie valt vaker hieronder  
o Geen beleidsfunctie, maar een adviesfunctie 
o Bv. in deze structuur zou de CEO rechtstreeks een 

communicatiemedewerker kunnen aanspreken, zodat die 
communicatiemedewerker hem/haar advies kan geven  

Casus: organogram NPO (Nederlandse publieke omroep) 

• Bestuurssecretariaat als voorbeeld van een stafadeling  
• De communicatiediensten zijn hier lijnafdelingen, die onder de directie 

‘marketing’ vallen  
o De diensten verschillen van elkaar: corporate communication verschilt 

van marketing communication  

Positie van communicatie en PR in België 

Onderzoek van Van Gorp & Pauwels, 2009 

è Resultaten 

1. Uit de resultaten bleek dat slechts 43% van de onderzochte organisaties een 
afzonderlijke communicatieafdeling hadden  
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2. Bij 40% van de organisaties maakte de afdeling uit van het 
middenkaderniveau, en bevond de afdeling zich dus niet in de top van de 
organisatie  

o Maar ook geen zuiver uitvoerende functie 
o ó Nederland: communicatiediensten stonden daar vaak hoger in de 

organisatiestructuur  
3. Slechts 22% van de verantwoordelijke communicatiemanagers in de 

organisaties hadden een opleiding gevolgd die communicatieverwant was 
o Meer dan ¾ hadden dus geen communicatie gestudeerd  
o 47% van de personen die een marketings- of verkoop functie hadden 

waren lid van het directiecomité  
§ Staat in schril contrast met mensen die een functiebenaming 

hadden in de communicatie of PR à 26% 
§ Mensen met een zuivere communicatiefunctie, zetelen minder 

vaak in het directiecomité dan mensen die ook economische 
functies vervullen  

4. Mannen kregen vaker dan vrouwen de verantwoordelijkheid voor de 
communicatie  

o Vrouwen zaten vaak vast in uitvoerende rollen, terwijl mannen eerder 
beleidsfuncties uitoefenden  

o Vrouwen die hoofd waren van een communicatieafdeling, maakten 
minder vaak deel uit van het directiecomité  

o Vrouwen met communicatie in hun functiebenaming zetelden minder 
in het directiecomité dan mannen  

 
2 principes die deze resultaten kunnen helpen verklaren:  

Glass ceiling of glazen plafond = de min of meer onzichtbare mechanismen die 
verhinderen dat vrouwen (of minderheden) opklimmen op de organisatorische 
ladder  

• Blijven bijgevolg vaker vastzitten in uitvoerende functies  
• In het voorgaand onderzoek uitte dit zich op 2 manieren: 

o Mannen zijn eindverantwoordelijken, terwijl vrouwen de meerderheid in 
de beroepsgroep vormen (vaker een man dan een vrouw die wordt 
gepromoveerd naar een managersfunctie)  

o Vrouwen zijn toch de eindverantwoordelijken, maar zetelen niet in het 
directiecomité  

Encroachment = het toekennen van topposities in afdelingen of eenheden voor 
communicatiemanagement aan individuen zonder opleiding of ervaring in het veld  

• Bv. salesmanager die eveneens communicatiemanager is  
• Topfuncties in de communicatie worden vaak uitgevoerd door mensen die 

geen communicatieopleiding hebben gevolgd  
o Niet uniek voor België, ook in Nederland het geval  
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• Kwam op 3 verschillende manieren tot uiting in de resultaten van het 
onderzoek:  

o Op vlak van gezag: PR is een afzonderlijke dienst, maar wordt geleid 
door bijvoorbeeld een econoom in plaats van iemand die een 
communicatieopleiding heeft gevolg  

o Structureel: PR-afdeling wordt onder een andere afdeling geplaatst  
o Functioneel: andere afdelingen vervullen taken die onder PR behoren 

te vallen  

 

2.3 Professionalisering  

 
Topposities van communicatie worden vaak uitgeoefend door individuen die geen 
communicatie-opleiding gevolgd hebben & ook geen ervaring hebben in 
communicatiefuncties 

è Professionalisering biedt hier een antwoord op 

10 generic principles of excellence (Grunig et al., 1998) 

1. PR moet betrokken zijn bij het strategisch management  
o Niet alleen advies verlenen en zich beperken tot uitvoerende taken  

2. PR-verantwoordelijke moet zetelen in het directiecomité  
o Meedraaien aan de top van de organisatie  

3. PR-functies moeten ondergebracht zijn in één afdeling, en niet over 
verschillende afdelingen verspreid  

4. PR moet een eigen managementfunctie zijn, gescheiden van andere functies  
o Geen andere verantwoordelijkheden behalve PR  

5. Rol PR-verantwoordelijke is eerder manager dan uitvoerder  
o Hij/zij is meer bezig met het bedenken van een strategie en de 

bijbehorende plannen  
o Minder bij het uitvoeren van concrete taken zoals het uitschrijven van 

persberichten bijvoorbeeld  
6. Gebruik van een two-way communicatiemodel voor PR  
7. Interne communicatie moet symmetrisch gebeuren  

o Overleg gebeurt op een gelijke voet, en niet in een hiërarchisch en 
ongelijke situatie  

§ PR krijgt orders en moeten deze gewoonweg uitvoeren 
8. PR-managers beschikken over vaardigheden en een gepaste opleiding  
9. Diversiteit 

o Geen sprake van glass-ceiling of een discriminatie van minderheden  
10. Ethische principes en sociale verantwoordelijkheid 
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De professionalisering van de communicatieverantwoordelijke  

Positionering van de communicatiemanager t.o.v. het management  

• Eindverantwoordelijke voor communicatie moet kunnen participeren in 
strategische besluitvormingsprocessen  

o Zit dus idealiter in directiecomité of staffunctie  
• MAAR: gericht op maken van winst en minder op het communiceren naar en 

tussen de medewerkers en de organisatie  
o Communicatieverantwoordelijke geraakt dus moeilijker binnen in dat 

comité  
o Valt vaak niet binnen de ‘span of control’ van de CEO 

§ De reikwijdte van de taken die de CEO zelf rechtstreeks kan 
controleren en bijstaan 

§ Niet iedereen kan rechtstreeks aan de CEO rapporteren  
§ CEO kiest dus welke afdelingen hij nauw in het oog wil houden 

door gebrek aan tijd (vaak sales & financiering) 
o Communicatiemanager moet dus vaak eerst communiceren naar de 

marketingmanager, die op zijn beurt rechtstreeks in contact staat met 
de CEO  

o Niet elke organisatie heeft nood aan een communicatiespecialist (bv. 
bedrijf in de bouw van wegen)  

Noodzakelijkheid van één zelfstandige communicatieafdeling?  

Waarom wel? 

• Aparte afdeling is beter zichtbaar, dus iedereen weet waar ze moeten zijn 
voor alles wat met communicatie te maken heeft  

o Afdeling kan ook autonoom functioneren binnen de organisatie  
• Voor de communicatiemanager wordt het makkelijker om de communicatie 

af te stemmen als alle communicatiemedewerkers zich binnen 1 afdeling 
bevinden  

Maar... 

• De communicatiemanager krijgt minder overzicht van de behoeften van 
verschillende afdelingen (want bevindt zich niet overal), waardoor hij/zij 
moeilijker deeltaken kan opstellen  

è Het is dus niet strikt noodzakelijk dat communicatie slechts uit 1 afdeling bestaat  

• Voorwaarde: goede integratie via horizontale structuur (via overlegorganen, 
...) + eventuele decentralisatie van gespecialiseerde deeltaken  

De inhoudelijke functie van de communicatieprofessional  

• De communicatiemanager: neemt beslissingen, evalueert de resultaten, doet 
onderzoek, delegeert, ... 
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• De uitvoerder of technieker: ondersteunende rol, implementeert de door 
anderen genomen beslissingen, ... 

Wat valt op? 

• Vrouwen zitten vaker vast aan een technische, uitvoerende rol  
• Communicatieprofessionals in de praktijk hebben niet altijd een 

communicatie-opleiding gevolgd    

Onderzoek managers en uitvoerders (Dozier & Broom, 1995) 

1. Zijn PR-medewerkers vaker managers dan uitvoerders?  
2. Het verband met ‘gender’: krijgen vrouwen vaker een uitvoerende rol?  

Resultaten:  

• 4 rollen werden afgeleid uit clusters van activiteiten  
o Communication facilitator  
o Process facilitator  
o Expert prescriber 
o Technician 

è 3 daarvan zijn managersfuncties  

• ½ is manager, ½ is uitvoerder 
• Scores correleren niet significant met elkaar 

o Later onderzoek spreekt dit tegen  

Recentere studie van Falkheimer et al. (2017) 

• Hoe denken medewerkers over de rollen die communicatiemanagers 
uitvoeren? 

• 2 opmerkingen bij steekproef 
o De organisaties bevonden zich bijna allemaal in Zweden 
o De organisaties deden vrijwillig mee aan een project dat bestudeerde 

hoe communicatie een bedrijf succesvol kan maken  
§ De deelnemende bedrijven stonden dus al vrij positief ten 

opzichte van communicatie  
• De vraag aan de managers: wat zijn de primaire competenties van 

communicatiemedewerkers? 
o Antwoorden suggereren dat ze communicatiemedewerkers 

voornamelijk als de technician zien  
§ Top 3 zijn namelijk allemaal uitvoerende taken  

o Deprimerend: niemand gaf aan dat communicatiemedewerkers iets in 
het bijzonder enorm goed kunnen  

• De vraag aan communicatiemedewerkers zelf: wat is de primaire focus van je 
eigen taak?  

o Ze zien zichzelf eerder als manager dan als uitvoerder  
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Studie van Lee et al. (2015): sociale media expert  

• 20 diepte-interviews met communicatiemedewerkers  
• Grootste deel zei dat ze niet exclusief bezig waren met sociale media, maar 

ook meer traditionele taken moesten vervullen  
o Binnen sociale media hadden ze 3 grote taken:  

§ Verspreiden van de info (geen dialoog, eenrichtingsverkeer) 
§ Monitoren van sociale media  
§ Betrokken bij het plannen van sociale mediacampagnes 

(managementtaak) 
o Taken zijn tijdroven, waardoor ze vaak terechtkomen bij jonge 

medewerkers (goedkoper)  
o Een ‘mentor’ hebben bleek belangrijk te zijn: ondersteuning en helpen 

groeien  
 

Two-way symmetrical public relations (Grunig, 2001)  

4 verschillende modellen:  

Eenrichtingsmodellen  

1. Press agentry/publicity 
o Oudste model  
o Communicatie in een organisatie heeft als doel om een positief beeld 

van de organisatie uit te dragen naar de buitenwereld  
o Zoveel mogelijk positieve aandacht genereren en zo een succesvol 

imago creëren  
o Vertellen van de waarheid is geen absolute noodzaak 
o Eenrichtingsmodel: organisatie communiceert naar de buitenwereld, 

zonder nood aan feedback 
2. Public information  

o Nog steeds een eenrichtingsmodel  
o Doel: niet gericht op het verbeteren van het imago van de organisatie 

è waarheidsgetrouwe en accurate informatie staat centraal  
o Hoofddoel: het publiek toelichten en informeren via massamedia  
o Voorbeelden van organisaties die dit model toepassen: overheid en 

non-profit organisaties  

Tweerichtingsmodellen   

3. Two-way asymmetrical  
o De organisatie communiceert niet enkel met het publiek, maar luistert 

ook naar hen  
§ Op een wetenschappelijke manier informatie over de 

stakeholders verzamelen (persoonlijke informatie, attitudes, ...)  



 32 

§ Achteraf rekening houden met de informatie bij communicatie 
naar de stakeholders toe  

§ Let op: de informatie wordt enkel verzameld om beter en 
overtuigender te communiceren, niet om het publiek te helpen  

o Asymmetrisch: communicatie gebeurt niet op gelijke voet  
§ Gebruikt door reclamebureaus en andere organisaties die 

werken rond campagnevoering  
4. Two-way symmetrical  

o Volgens Grunig het beste model  
o Brug tussen de organisatie en de stakeholders  
o De organisatie luistert niet enkel naar haar stakeholders, maar wilt hen 

ook tegemoetkomen  
§ De communicatiemanager moet dus soms de organisatie 

overtuigen om haar gedrag aan te passen ten voordele van 
haar stakeholders  

o Pas echte dialoog wanneer beide actoren op gelijke voet willen 
overleggen en wederzijds begrip willen stimuleren  

§ Feedback is dus essentieel  

è Modellen vallen samen met de ontwikkeling van PR in de tijd  

• Model 1 is het oudste model, model 4 het meest hedendaags  
• Model 4 als ‘beste model’  

o Normatief model = het is niet enkel beschrijvend, maar het schuift ook 
normen naar voor  

Contingency theory 

Cancel et al.: contingency theory  

• Geen verkeerde en goede modellen  
o Two-way symmetrical model is dus niet het ‘enige’ goede model  

• Het hangt ervan af welk model de voorkeur heeft  
• Veel factoren die beïnvloeden welk model het meest aangewezen is  

o Aard van publiek (bv. zijn de verwachtingen van het publiek wel in lijn 
met waar het bedrijf voor staat?)  

o Steun van het topmanagement of niet  
§ Als stakeholders komen met verwachtingen die de steun krijgen 

van het management, dat kunnen ze wel symmetrisch 
communiceren 

o Resultaat symmetrische communicatie onbevredigend  
§ Soms is er geen common ground mogelijk, omdat de 

communicatie van het bedrijf en het publiek gewoon té hard 
verschilt  

§ Verder symmetrisch communiceren heeft dan geen nut meer 
o Symmetrie is onrealistisch  
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§ Zo is het bijvoorbeeld moeilijk voor de overheid op gelijke voet 
te communiceren met haar burgers  

o Dialoog, compromis en samenwerking zijn niet altijd moreel of ethisch 
correct  

§ Bv. bepaalde belangengroepen kunnen dingen vragen die niet 
verantwoord zijn en dus is het als bedrijf geen goed idee om hier 
symmetrisch mee te communiceren  

o Soms mag er niet samengewerkt worden  
o Tussen twee vuren  

§ Twee tegenstrijdige stakeholders hebben kan ervoor zorgen dat 
je tussen twee vuren zit  

§ In de richting communiceren die goed uitkomt voor de ene 
maar niet voor de andere stakeholder, kan voor conflicten 
zorgen  

o Machtsverschillen tussen organisaties en haar stakeholders  
 

De praktijk is dus te complex om te spreken van één juist model  

è Contingency theory 

 

100 % advocacy      100% accommodation 
 

Pure advocacy: communicatiemanager is enkel begaan met de organisatie  

• Enkel communiceren in de richting van de organisatie en haar belangen  
• Ongeacht de druk van het publiek  
• Meest extreme vorm is dus een zeer asymmetrische en onethische houding 

van het bedrijf  
o Wel mogelijk om het op een verantwoordelijke manier te doen  
o Bv. dialoog aangaan met de stakeholders en verantwoorden waarom 

de pure aanpak van het bedrijf gevolgd wordt  

Pure accomodation: communicatiemanager is volledig meegaand en past zich aan 

• Plooit zich volledig naar de belangen van de stakeholders  
• PR en reclame worden niet aangeboden voor het eigen profijt, maar om het 

vertrouwen van de stakeholders op te bouwen  
• Opnieuw niet echt een realistisch scenario: in de praktijk zal de organisatie 

toch vaak uit het eigen belang handelen en meegaan in de wensen van de 
stakeholders  

• Kan ook onethisch zijn 
o Bv. extreemrechtse belangengroep vraagt een bedrijf om alle 

medewerkers met een migratieachtergrond te ontslaan à hierop 
kunnen ze natuurlijk niet ingaan  
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è In de praktijk bevinden de meeste organisaties zich dus ergens in het midden op 
het continuüm  

Reactie op deze visie van Grunig  

Grunig blijft bij zijn standpunt dat het ‘two-way symmetrical model’ beter is dan 
andere modellen  

• ‘Organizations get more of what they want when they give up some of what 
they want’  

o Als organisatie moet je dus in iedere situatie bereid zijn om toe te 
geven aan je stakeholders en een brug-functie aan te nemen  

o Zo zou je meer kunnen krijgen als organisatie dan wat je wilt  
• Onderhandelen tussen het eigen bedrijf en de stakeholders 
• Geeft wel toe dat er beperkingen zijn 

o Toch essentieel dat het bedrijf de belangen van anderen in rekening 
neemt en met hen in dialoog gaat  

Minder machtige actoren (stakeholders) kunnen wel een nadeel hebben in de 
symmetrische communicatie  

è Tips om toch gehoord te worden: 

1. Aansluiting zoeken bij groepen die hetzelfde probleem ervaren  
2. Geen groepen met dezelfde belangen? Aansluiting zoeken bij groepen met 

complementaire/aanleunende belangen  
3. Poging doen om op gelijke voet te communiceren  

o Lukt dit niet? Asymmetrische communicatie wordt dan aangeraden als 
drukkingsmiddel  

4. Overtuigen dat jouw probleem ook een probleem voor de organisatie is  
5. Stap 3 en 4 gewerkt? Als stakeholder terugvallen op de symmetrische 

communicatie  

Speltheorie (Murphy, 1991) 

Grunig haalde voor zijn theorie inspiratie uit de speltheorie  

• Voordeel: je kan verschillende types van organisaties uitleggen aan de hand 
van gezelschapsspelletjes  

Competitieve, niet-coöperatieve spellen è Asymmetrische PR   

• Communicatie kan gezien worden als een duel tussen twee tegenstanders  
o Wanneer reageer je?  
o Steeds alert zijn, de tegenstander in de gaten houden en je 

communicatie op punt hebben om zo snel mogelijk te kunnen 
reageren wanneer de tegenstander zijn zet maakt  

o Rustig houden en niet te snel reageren  
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o Informatie proberen verkrijgen over de intenties van de tegenstander  
o Bv. Microsoft en Sony: beiden bedrijven lanceren een nieuwe console 

en hebben heel lang gewacht met de prijs van hun product vrij te 
geven  
à Concurrent kan zijn eigen product net iets goedkoper verkopen en 
zo meer klanten voor zich winnen  

• Verstoppertje, tikkertje:  
o Kat-en-muis: weigeren om te onderhandelen, voortdurend van 

strategie veranderen  
o Bv. de problemen bij de stakeholders pas op het einde van de 

vergadering aanhalen, zodat de stakeholders en aanwezigen te moe 
zijn om er nog verder op in te gaan  

• Balletje, balletje  
o Bekers van plaats veranderen en raden onder welk bekertje geld zit  
o ‘Suckers’s game’: vaak oplichting mee gemoeid, dus je zal altijd 

verliezen  
o Bv. Donald Trump vs. Hillary Clinton: Trump zou zijn belastingaangifte 

vrijgeven als Clinton haar vele vermiste e-mails zou delen  
§ Clinton zou hoe dan ook verliezen in deze situatie:  

Niet reageren à iets te verbergen?  
Reageren à negatieve pers door e-mails  

• Zero-sum games: enkel geld kunnen verdienen wanneer de anderen verliezen 
(bv. poker) 

o Geen winst zonder verlies  
o Bedrijfswereld: werknemers willen meer betaald worden, voor het 

bedrijf is dit verlies  

Coöperatieve spellen, non-zero-sum games, onderhandelen è Symmetrische PR  

• Sherrif of Nottingham 
o Spel waarbij er 2 tegenstanders zijn, maar er een manier is om samen 

te werken  
o Deze samenwerking gebeurt wel enkel vanuit het eigen voordeel dat 

de speler eruit kan halen  
o Bedrijfswereld: 2 concurrenten die voor eigen goed samenwerken  

• Munchkin  
o Spullen verzamelen om een monster te verslaan  
o Ze kunnen hier geholpen of gehinderd worden door hun medespelers 
o Aan het einde van het spel is het mogelijk dat 1 iemand gewonnen 

heeft, maar ook dat meerdere spelers samen gewonnen zijn  
o Je kan dus samenwerken om het makkelijker te maken  
o Bedrijfswereld: 2 bedrijven die samenwerken voor een beter resultaat, 

concurrentie uitschakelen, symmetrisch communiceren naar elkaar 
à Maar bedrijven hebben wel eigen belangen, blijven een rol spelen 
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• Pandemic  
o Puur coöperatief spel: als deelnemers neem je het samen op tegen het 

spel zelf  
o Als team samenwerken om de ziektes op deze aarde te verslaan voor 

de hele bevolking eraan sterft  
o Weinig zin om tegen te werken en niet mee te werken, want dan 

verliest iedereen (inclusief jij)  
o Als er tegengestelde belangen zouden zijn, moeten deze uitgeklaard 

worden door het team samen om een goede zet te maken  
o Groter gemeenschappelijk doel  
o Bedrijfswereld: fusie tussen 2 bedrijven om het voor beiden 

gemakkelijker te maken  
§ Geen zin om op het laatste moment tegen te werken, want dan 

breng je jezelf ook in moeilijkheden 
  

Bij asymmetrische communicatie: conflict wordt in de hand gewerkt door 
spelverlengend gedrag  

• In spelcontext: de tegenspeler verhinderen een bepaalde zet te maken, 
zodat het spel langer duurt en je meer kans krijgt om te winnen  

o Andere persoon zal je willen terugpakken met dezelfde reden  
o Ontstaan van een conflict  

Bij symmetrische communicatie: conflict wordt vermeden door onderhandelingen 
en speloplossend gedrag  

• In spelcontext: elkaar niet verder in moeilijkheden brengen, maar samen 
gaan voor het gemeenschappelijk doel  

o Als er tegenbelangen/visies zijn, wordt hierover gecommuniceerd en 
worden deze uitgeklaard  

o Tegenwerken à conflict à iedereen verliest  
 

Mixed-motive model (Dozier & Grunig, 2005) 

 

Vanuit de speltheorie werd uiteindelijk het 
‘Mixed-motive model’ gecreëerd  

 

 

 



 37 

Twee tegenpolen:  

1. Dominant Coalition’s position = standpunt van de organisatie  
2. Public’s position = standpunt van de stakeholders  

è Tussen deze twee extremen kunnen 3 vormen van communicatie ontstaan  

1. Pure asymmetry model: de stakeholders worden overtuigd om in de richting 
van de organisatie op te schuiven  

o De organisatie wint, de stakeholders verliezen  
2. Pure cooperation model: de organisatie doet toegevingen aan het publiek  

o De stakeholders winnen, de organisatie verliest  
3. Two-way model: zowel de organisatie als de stakeholders doen toegevingen, 

om het beste resultaat voor beiden te bereiken  
o Samen in een win-win situatie komen  
o Rol communicatiemanager is hier om via symmetrische communicatie 

de onderhandelingen efficiënt te laten verlopen  
 

Kritiek op het model van Grunig  

Roper (2005): kritiek op het symmetrisch model  

• Hegemonie (Gramsci): machtsuitoefening door aanvaarding van ideologieën 
en bepaalde praktijken en systemen  

o Ideologieën zijn vanzelfsprekend en zullen hoogstwaarschijnlijk 
aanvaard worden door de maatschappij  

o Stabiliteit van de status quo boven de onzekerheid van revolutie  
o Bv. kapitalisme als iets vanzelfsprekend in de samenleving  

• Het symmetrische model houdt de hegemonie in stand: de afgesloten 
compromissen zijn vooral in het belang van de organisaties  

o De communicatie dient louter als manier om het publiek tevreden te 
houden, zo kan de organisatie zijn strategie verderzetten  

o Grote revoluties en veranderingen voorkomen  
o Symmetrische model is dus fictie: de belangen van de organisatie 

worden behartigd, niet die van het publiek  
• Voorbeeld: Shell  

o Brent Spar als eiland dat ze wilden laten zinken 
omdat het buiten gebruik was  

o Bedrijf had hiervoor toestemming gekregen, 
maar Green Peace kwam in opstand  

§ Olieresten zouden dan in de zee 
belanden en de zee vervuilen  

§ Alternatief: naar de kust slepen en daar veilig afbouwen  
o Nadeel: zou Shell meer geld kosten  
o Green Peace slaagden erin om een groot publiek achter zich te krijgen 

à Shell moest toegevingen maken  
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o MAAR wat veranderde er niet: het feit dat booreilanden nog steeds 
gebouwd mogen worden 

§ Shell kreeg kritiek op hun plan, maar dit zorgde er niet voor dat 
deze eilanden gewoonweg niet meer gebouwd mochten 
worden wegens vervuiling (vanzelfsprekendheid)  

o Vervolg: zie uitsmijter 
 

2.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (uitsmijter) 

 
Issues zoals een crisis of een schandaal vormen vaak de voedingsbodem over over 
maatschappelijk verantwoord ondernemen te spreken 

• Vaak toegepast als corporate advertising = vorm van reclame voor het bedrijf 
zelf, en niet voor haar goederen en diensten  

• Hiermee hopen ze indirect een invloed te hebben op het verkoop van hun 
producten door de reclame die het imago van hun bedrijf te goed doet  

 
Casus: Shell 

Shell gaat op zoek naar schone energiebronnen om zo een toekomst en goede 
levenskwaliteit te garanderen aan slachtoffers van deze sector. 

• Niet meteen een overtuigende claim, aangezien olie nooit een zuivere 
energiebron kan zijn  

è Reactie vanuit NGO’s die zich tegen de campagne van Shell keerde  

• Vissers die het slachtoffer zijn van de vervuiling door de producten van Shell  
• Lokale bevolking had niets te winnen bij deze campagne, blijven het 

slachtoffer  

Shell probeerde zich dus te profileren als een ‘groen bedrijf’ die de toekomst van de 
jongste organisaties wou beschermen, maar haar gedrag stemde niet overeen met 
het imago dat ze probeerde te creëeren 
= Green washing  

 
Centrale begrippen  

Corporate Social Responsibility (CSR) of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) 

ó duurzaamheid en Corporate Sustainability (kan zowel naar het ecologische als 
het sociale aspect verwijzen)  

• Beiden begrippen zijn wel ‘fashion statements’: elk bedrijf is er mee begaan of 
laat die toch zo uitblijken  
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o Soms zelfs specifieke managers voor aangewezen verantwoordelijk 
voor het MVO  

• Soms kunnen mensen zich de vraag stellen of dit slechts een strategie is van 
bedrijven om in een beter daglicht te komen staan, of dit een oprechte 
campagne  

Voorbeelden: duurzame tuinstoel, duurzame bouwmaterialen en duurzame glazen  

• In reclame is ‘duurzaamheid’ dus vaak een verwijzing naar sterke materialen 
die lang meegaan 

o Voldoen naar nog niet aan de criteria van duurzaamheid  
o Bv. productie ervan kan enorm vervuilend zijn  

 

Toegenomen aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen  

Als gevolg van: 

• (Anti-)globalisering: verplaatsen productie naar lageloonlanden, uitputting 
van niet-hernieuwbare grondstoffen, fosiele brandstoffen, enz.  

o Nieuwe realiteit die verplicht om kortetermijndenken te doorbreken  
• Vanaf jaren ’90 meer exterene verplichtingen (beleid) om ‘duurzaam’ te zijn, 

als (laat) antwoord op rampen zoals Chernobyl, enz.  
o De rampen hadden een negatieve impact op mens en natuur  

§ Nieuwe aanpak was noodzakelijk  
• Aandacht van consument voor duurzame producten en organisaties die 

begaan zijn met CSR 
o Studie 2008: 80% van de deelnemers beweerde duurzame producten 

te kopen  
• Investeerders kiezen er ook steeds vaker voor om te inversteren in 

maatschappelijk verantwoorde bedrijven  
o Ze zijn niet enkel geïnteresseerd in de winst, maar ook in het sociale en 

ecologische aspect  
o Social responsible investment (SRI) kunnen ook mooie winsten 

opleveren  
• Verband met reputatie, zodat deze als een schild kan functioneren in crisistijd  

o Halo-effect  
• Bestaan van de ISO 26000: een internationale richtlijn die bedrijven helpt om 

maatschappelijk verantwoord te ondernemen  
o Survey 2011-2015 in België: bedrijven besteden meer en meer 

aandacht aan MVO  
§ Opmerking: zelf-rapportage, die vertekende rapportage  
§ MVO heeft volgens de bedrijven impact op (1) hun reputatie, (2) 

de motivatie van hun werknemers en (3) de band met hun 
stakeholders  
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4 segementen van CSR voor een organisatie (Carroll, 2016) 

4 types van verantwoordelijkheid die een organisatie heeft opgeeist/verwacht door 
de samenleving  

1. Economische verantwoordelijkheden: bedrijven moeten winstgevend zijn en 
hun winst dus maximaliseren  

o Zo kunnen ze zekerheid bieden aan hun werknemers, klanten en 
stakeholders  

o Het is de basis van een bedrijf: een bedrijf dat continu verlies maakt, is 
simpelweg een slecht bedrijf (zelfs waneer het heel ecologisch 
verantwoord is)  

2. Juridische verantwoordelijkheden: bedrijven moeten beantwoorden aan 
allerlei wetten en regelgeving  

o Geen fraude, uitbuiting, kinderarbeid,...  
3. Ethische verantwoordelijkheden: het bedrijf handelt met respect voor de 

maatschappelijke waarden en bezorgdheden  
o Bv. belastingsontwijking is juridisch gezien niet illegaal (binnenwegen), 

maar het is niet ethisch correct wanneer een bedrijf dit doet  
§ Geeft weer dat het bedrijf zeer weinig wil bijdragen aan de SL 

4. Finantropische verantwoordelijkheden: goed doen voor de wereld en steun 
bijdragen aan het welzijn van de menen  

o Niet verplicht of verwacht door de samenleving, maar wel gewenst  
o Bv. Bill & Melinda Gates Foundation  

è Idealiter nemen bedrijven hun verantwoordelijkheden in alle vier de segmenten 
(multidimensioneel)  
 

De drie pijlers voor bedrijven (Elkington, 1997)  

Balans tussen drie pijlers:  

1. Sociale rechtvaardigheid  
2. Economische vooruitgang  
3. Ecologische belangen  

è Komen overeen met de 3 P’s of ‘the triple bottom line’: people, profit and planet  
 

Model voor de mate waarin een bedrijf duurzaam is (Neumayer, 2003) 

 2 vormen van sustainability:  

1. Weak: nadruk ligt op profit, het puur financiële aspect  
o Er is enige aandacht voor ecologische uitdagingen, maar deze zijn 

eerder bijzaak 
o De meeste bedrijven kunnen onder deze vorm geclasseerd worden   
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2. Strong: vergaande inspanningen voor duurzaamheid vanuit de overtuiging 
dat dit het beste is voor de organisatie en de samenleving 

o Zie model Dyllick & Hockerts (2002)  
 

De 6 criteria voor Corporate Sustainability (Dyllick & Hockerts, 2002)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens dit model zijn er 3 soorten kapitaal:  

1. Organisatie: economisch kapitaal  
2. Ecosystemen: natuurlijk kapitaal  
3. Samenleving: sociaal kapitaal 

Elk van deze types kapitaal heeft 2 varianten van sustainability  

• ‘Weak sustainability’ = efficiency/sufficiency 
• ‘Strong sustainability’ = effectiveness/equity 

è Om een volledig duurzaam bedrijf te zijn, moet je aan alle 6 criteria voldoen  

1. Eco-efficiency = zwakke variant van sustainability  
o Als organisatie gebruik je zo efficient mogelijk de grondstoffen in het 

productieproces 
o Je streeft op die manier naar het zo weinig mogelijk creëren van afval  

2. Eco-effectiveness = sterke variant van sustainability 
o Het bedrijf streept ernaar om haar impact op het milieu te 

minimaliseren, zodat ze het milieu bijna helemaal niet belast  
3. Ecological equity = sterke variant van sustainability 

o Verder kijken dan het heden, en dus ook rekening houden met de 
volgende generaties  

o Verantwoorde keuzes maken, gericht op de toekomst  
4. Sufficiency = zwakke variant van sustainability 

o De organisatie gaat haar stakeholders wijzen op hun ecologische 
verantwoordelijkheid  
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o Bv. hen aanmoedigen oude producten te recycleren of in te ruilen 
wanneer ze iets nieuw kopen  

o Bv. grote hoeveelheden kopen om plastiek te verminderen  
5. Socio-efficiency = zwakke variant van sustainability 

o Het bedrijf zorgt bijvoorbeeld binnen haar eigen omgeving voor 
veiligheid, om bijvoorbeeld arbeidsongevallen te vermijden  

o Het bedrijf zorgt voor opleidingen zodat haar medewerkers kunnen 
groeien  

o Alles binnen de eigen bedrijfscontext  
6. Socio-effectiveness = sterker variant van sustainability 

o Breder kijken dan de eigen bedrijfcontext  
o Een bijdrage creëeren voor de wereld of op een langere termijn  
o Bv. de werkomstandigheden in de landen waarvan de grondstoffen 

komen, nagaan  
o Bv. pralinebedrijf eist dat al haar leveranciers voldoen aan het hoogste 

niveau met betrekking tot arbeidsomstandigheden (fair-trade)  

Concept ‘cradle-to-cradle’  

Casus: Honest-jeans 

• Claimt dat de mode-industrie één van de meest vervuilende sectoren is  
• Het Belgisch bedrijf wil dit oplossen door de meest duurzame jeans ter wereld 

te maken  
• Door oude broeken te recycleren, past het bedrijf het cradle-to-cradle 

principe toe  
o Ze krijgen een tweede leven, ze worden hergebruikt en dus niet 

weggegooid en vervangen door nieuwe stoffen  
• Proberen op nog verschillende andere manieren hun productie zo ecologisch 

mogelijk te maken  
o Productiemateriaal komt grotendeels uit de EU, zodat er niet té veel 

moet rondgereisd worden om de producten te maken  
§ Het bedrijf kan zo ook garanderen dat er goede 

arbeidsomstandigheden zijn  

Zeven ‘sustainability revolutions’ (Elkington, 2004) 

Elkington merkte op dat bedrijven steeds meer aandacht besteden aan 
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen  

è 7 evoluties hebben zich afgespeeld die dit idee ondersteunen  

 Oud paradigma  Nieuw paradigma  
Markten  Meegaandheid 

 
Competitie  

• Steeds meer internationale 
competitie  

• Bedrijven moeten zich dus 
steeds vaker aanpassen 
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aan wat hun consumenten 
belangrijk vinden  

Waarden Hard 
• Bv. maken van winst  

Zacht 
• Meer menselijke en sociale 

waarden  
Transparantie  Gesloten  Open  

• Door het Internet en de shift 
in waarden zullen 
stakeholders en 
consumenten het steeds 
belangrijker vinden dat een 
bedrijf transparant is en dus 
geen gesloten boek is  

Levensduur 
technologie  

Product  
• Bedrijf 

verantwoordelijk tot 
en met de verkoop 
van het product  

Performance 
• Bedrijven zijn steeds vaker 

verantwoordelijk voor de 
gehele levensduur van het 
product  

Partnerships  Gezworen vijanden Symbiose 
• Steeds meer 

samenwerkingen tussen 
bedrijven/organisaties  

• Zelfs tussen organisaties die 
vroeger botsten  

Tijd  Meer (tijd is geld)  
• Alles moet snel geld 

opbrengen 

Lange termijn  
• Neemt het steeds vaker 

over van het korte 
termijndenken  

• Er wordt ook gekeken naar 
de impact op lange termijn, 
zelfs over verschillende 
generaties heen  

Runnen van de 
onderneming 

Exclusief zeggenschap 
• Kleine groep 

investeerders die 
een groot 
zeggenschap 
hadden over een 
bedrijf  

Inclusief 
• Verschillende actoren 

hebben inspraak (zie 
stakeholders)  

 

 

Cases binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen  

Triodos Bank  

• Nederlandse banken die alleen aandeelfondsen aanbiedt van bedrijven die 
volledig sustainable zijn  

• Ze werken met micro-kredieten: hele kleine leningen die mensen 
(voornamelijk in het zuiden) de kans geeft om een investering te maken   

o Bv. een naaimachine à eigen bedrijf opstarten  
o Met de winst betalen ze dan op lange termijn de lening terug  
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Whole Foods 

• Verkopen alleen biologische en organische producten  

Coca-Cola 

• Verkoopt flessen die gemaakt zijn uit organisch materiaal  
• Hoe geloofwaardig is het wanneer een bedrijf in haar advertenties moet 

aanhalen dat ze begaan zijn met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen?  

Colruyt 

• De winkelketen probeert op verschillende manieren haar ecologische 
voetafdruk te verkleinen  

• Bv. speciale koelkamer zodat er minder energieverlies is  
• Bv. enkel folders voor klanten wanneer ze hiermee instemmen (en het dus 

willen), wat voorkomt dat er papier gedrukt wordt voor niets  
• Bv. carpooling wordt gepromoot bij werknemers (werkuren worden zodanig 

aangepast dat dit mogelijk is)  

Maar in mei 2015: monsterboete van 600 miljoen euro samen met Delhaize, 
Carrefour en Cora van de Belgische staat  

• Onderling prijsafspraken gemaakt  
o Voorbeeld van een situatie waarin de two-way symmetrical 

communication NIET mag  
• Een goede reputatie kan je in zo’n situatie als bedrijf beschermen (Helo-

effect)  

Concept ‘Greenwashing’  

Het voorbeeld van Colruyt toont aan dat bedrijven echt hun best moeten doen om 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen  

~ Greenwashing (of window dressing) = bedrijven proberen hun ecologische 
voetafdruk en inspanningen mooier voor te stellen dan dat ze eigenlijk zijn  

• Bv. meer geld steken in de reclame die doet blijken dat ze ecologisch 
verantwoord zijn, dan in ecologische inspanningen  

• Blijkt helaas nog voortdurend de realiteit te zijn  

Voorbeelden:  

• Enorm vervuilende auto van een bedrijf dat ecologisch verantwoord probeert 
over te komen à grote blunder  

• Hotel dat vraagt je handdoeken meerdere keren te gebruiken in plaats van 
ze meteen terug mee te geven  
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o Heel vaak niet omdat ze begaan zijn met de ecologische impact 
hiervan, maar om de kosten te bedrukken  

• Bedrijf dat op ballonen een boodschap zet over hun ecologisch 
verantwoorde aanpak  

o Niet nagedacht over de ecologische impact wanneer de ballonnen 
terug naar beneden komen  

MVO als strategische keuze  

• Ervoor zorgen dat het een globale benadering is, met impact op alle 
bedrijfsactiviteiten 

• Statements  
o Authenticiteitsparadox: je moet niet per se via corporate advertising 

claimen dat je ‘groen’ bent als bedrijf, dit zal wel blijken in je manier 
van aanpak en je producten 

§ Als je authentiek bent, moet je dat niet zeggen, maar doen 
o ‘Groene marketing is de groene dingen gewoon doen lijken’: je moet 

niet de schone schijn proberen ophouden, maar gewoon groen zijn en 
hiermee aandacht trekken van het publiek en de concurrentie  

o ‘Green is not a colour. It’s a state of mind’: je moet als organisatie 
doordrongen zijn door ecologische principes, je kan niet gewoon een 
groen kleurtje over je organisatie vegen  

§ The Body Shop als voorbeeld voor een bedrijf dat geen reclame 
maakt over hoe ecologisch ze is  

§ Wanneer ze dit wel doen, dan is dat om kritiek te geven op 
bepaalde dingen (zie slide)  
 

CSR 2.0 (Visser, 2014) 

Telt 5 onderliggende principes die samen ‘CSR 2.0’ vormen:  

1. C = creativiteit  
o Steeds zelf opzoek gaan naar creatieve innovaties en ecologische 

beslissingen  
2. S = schaalbaarheid  

o Niet bestaan in losse projectjes  
o Globale benadering/aanpak 

3. R = responsiveness  
o Dialoog en besprekingen met stakeholders zijn eveneens van belang  

4. 2 = glocaliteit  
o ‘Think global, act local’ 
o Het niet mogelijk om overal ter wereld met dezelfde recepten te 

werken  
o Je moet als organisatie opzoek gaan naar oplossingen op maat van 

de specifieke situatie per locatie waar je actief bent  
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5. 0 = circulariteit  
o Grondstoffen zijn niet oneindig  
o ~ Cradle-to-cradle 

 

HOOFDSTUK 3: Public Relations  

3.1 Relaties met medewerkers   

 
Het belang van interne communicatie  

Relatie tussen de organisatie en haar medewerkers als één van de belangrijkste 
relaties die een organisatie moet onderhouden  

• Interne communicatie is hier cruciaal, ondanks dat het vaak als een minder 
belangrijk aspect van PR beschouwd wordt  

• Functies van IC 
o Smeerfunctie = de communicatiemedewerker zorgt dat het primaire 

proces van de organisatie gesmeerd verloopt  
§ Alle medewerkers weten wat ze moeten doen  
§ De organisatie kan haar activiteiten uitvoeren (productie, 

verkoop, ...)  
§ Hoe? Informeren van de medewerkers over hun taken/functies 

en de doelstellingen van de organisatie  
o Bindfunctie = de communicatiemedewerker zorgt ervoor dat de 

medewerkers zich kunnen identificeren met de organisatie  
§ ~ Organizational identity 
§ Hoe? Verbondenheid tussen medewerkers en organisatie 

creëren 
o Procesfunctie = de communicatiemedewerker zorgt ervoor dat de 

motivatie hooggehouden wordt  
§ Belangrijk in tijden van veranderingen  
§ Hoe? Feedback en het oplossen van discussies en conflicten 

• Interne communicatie dient niet alleen om de relaties tussen medewerkers 
(collega’s) onderling te verzorgen, maar ook de relatie tussen medewerkers 
en het management  
 

De relatie met medewerkerstevredenheid  

Onderzoek van Van Gorp & Smits, 2013 

• Vragenlijst opgesteld die door 418 medewerkers van een ‘autonome’ 
overheidsorganisatie werd ingevuld 
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o ! Resultaten kunnen niet zomaar generaliseerd worden, aangezien het 
over 1 specifieke organisatie gaat waarin de individuen werkten  
à Het kan dus verschillend zijn in andere bedrijven/organisaties 

• Correlatie tussen CSQ en MSQ  
o Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) waarin tevredenheid 

met de interne communicatie centraal staat 
o Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) die gericht is op de 

algemene medewerkerstevredenheid  
§ Intrinsieke jobtevredenheid: krijg je verantwoordelijkheid bij het 

uitvoeren van je taken of word je continu gecontroleerd, passen 
de taken bij wie je bent, ... (te maken met de taken die je krijgt)  

§ Extrinsieke jobtevredenheid: ben je tevreden met je loon of 
werkuren, kom je goed overeen met je collega’s, ... (te maken 
met werkomstandigheden) 

• Resultaat:  
o Tevredenheid met interne communicatie ~ extrinsieke 

jobtevredenheid, en nog meer met intrinsieke jobtevredenheid 
§ Interne communicatie is dus van doorslaggevend belang 

o Interne communicatie is dus ook heel belangrijk voor het onderhouden 
van werkrelaties  

o Communicatiemedewerker zorgt er dus best voor dat deze interne 
communicatie er is en goed verloopt  

§ Werkrelaties verbeteren en hiermee werknemers zich beter laten 
voelen bij de job die ze uitoefenen  

§ Hoe? Teambuildings, gesprekken tussen medewerkers en 
management, ... 

Organisatiecultuur  

Organisatiecultuur = patroon van waarden, normen en verwachtingen die door 
leden van een organisatie gedeeld worden  

• Wordt aangeleerd via een socialisatieproces, waardoor de medewerkers zich 
er vaak niet bewust van zijn  

• Het zijn de ongeschreven regels binnen de organisatie  
o Bv. de manier waarop men binnen een organisatie communiceert, ... 

• Voorbeeld: in Nederlandse universiteiten is het een gewoonte om proffen aan 
te spreken met hun voornaam  

o Dit is in Vlaanderen minder het geval 

Functies van een organisatiecultuur 

• Draagt bij aan de identiteit van haar leden  
o Bv. wanneer proffen hier aangesproken worden met hun achternaam 

of ‘professor’, zullen ze zich belangrijker en hoogstaander voelen  
• Onderscheidend vermogen ten opzichte van andere organisaties  
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o Bv. in de hoge school worden leerkrachten voortdurend aangesproken 
met hun voornaam, wat een hele andere sfeer (open, 
vriendschappelijk, minder professioneel/officieel) met zich meebrengt  

• Vergemakkelijkt verbondenheid met een organisatie (commitment) 
o  Indien er een goede match is tussen je persoonlijkheid en de 

organisatiecultuur  
o Bv. indien jij je ongemakkelijk voelt bij het aanspreken van proffen met 

hun voornaam, zal je je sneller bevinden in een organisatie waar dit 
niet het geval is  

• Zorgt voor stabiliteit, zekerheid en vertrouwen  
o Cruciaal in tijden van veranderingen (bv. nieuwe CEO) 

• Geeft betekenis aan de organisatie  
• Vormt een aanknopingspunt voor de socialisatie van nieuwkomers 

o Aangezien het ongeschreven regels zijn, moet je deze als nieuwkomer 
doorgaans wel zelf ontdekken 

o Eens je ze doorhebt, ga je je al meteen meer thuisvoelen in de 
organisatie 
 

Organisatieverandering  

De organisatiecultuur speelt een dubbele rol bij organisatieveranderingen  

• Enerzijds: cultuur kan een remmende invloed hebben op veranderingen  
o De cultuur blijft vasthouden aan hoe de dingen vroeger waren en 

bijgevolg zal een bedrijf niet snel grote veranderingen doorvoeren 
• Anderzijds: cultuur niet volledig overboord gooien, aangezien deze een 

belangrijke houdtvast biedt bij veranderingen  
o Kunnen groot of klein zijn  

 

Tot 70% van de organisatieveranderingen mislukt  

 è Succesformule voor effectiviteit van veranderingen  =  

• Kwaliteit van de communicatie waarmee je veranderingen aankondigt en 
coördineert  

• Acceptatie door de medewerkers  
o Een organisatie kan zich verwachten aan heel wat weerstand vanuit 

de werknemers  
o Bepaalde werkrelaties en de werkomgeving kunnen door verandering 

in het gedrang komen  

Kern voor organisatieverandering = verandering attitude/gedrag individuele 
werknemer à weerstand ombuigen naar acceptatie  
 

kwaliteit x acceptatie 



 49 

Als communicatiemedewerker moet je voldoende oog hebben voor de ‘want to 
know’  

• De informatie die de medewerkers willen weten, waaraan ze behoefte 
hebben moet centraal staan  

• Realiteit: vaak de ‘need to know’ die gecommuniceerd wordt  
o De informatie waarvan het management denkt dat medewerkers er 

nood aan hebben  

Voorbeeld: bij een infusie zal het bedrijf waarmee ze zullen samenwerken centraal 
staan, het strategische voordeel van die fusie,...  

• ‘Want to know’, daarentegen, bestaat uit de informatie over hoeveel 
ontslagen er zullen vallen, of de werkplaats zal veranderen,... 

• Discrepantie tussen de ‘need to know’ en de ‘want to know’ 

Communicatiemedewerker moet dus zorgen voor evenwichtige communicatie in 
tijden van verandering  

• 2 problemen die zich kunnen voordoen: 
o Overflow = te veel ‘need to know’ informatie wordt gecommuniceerd  
o Underflow = te weinig aandacht voor de ‘want to know’ informatie  

Case: Disneyland  

In 1984 werd Disney Land geconfronteerd met een staking, die ontstond naar 
aanleiding van het onslag van enkele medewerkers  

• Staking duurde 22 dagen à veel solidariteit en verbondenheid tussen 
medewerkers  

Onderzoek van Smith & Eisenberg naar de beleving en aanleiding van deze staking 

• Methode: interviews met managers en medewerkers van Disneyland  
• Resultaten:  

o Root-metaphors als 1 van de oorzaken 
§ Root-metaphors = interpretatieve denkkaders die een 

fundamenteel onderliggen wereldbeeld weergeven  
§ Wereldbeeld van organisatie en medewerkers  

o 2 root-metaphors: drama en famile  
§ Drama: kon bv. teruggevonden worden in de terminologie die 

gebruikt werd door management & werknemers  
§ Familie: Walt Disney benadrukte vaak dat hun medewerkers één 

grote familie vormden  
à sterke verbondenheid tussen medewerkers en met bedrijf 
à ontslagen zorgde er dus voor dat de medewerkers zich 
gingen groeperen en aan 1 touw gingen trekken 
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3.2 Mediarelaties  

Waarom zijn goede mediarelaties zo belangrijk?  

• Reclame maken kost een handenvol geld & het publiek spendeert 
gemiddeld slechts 2 seconden aandacht aan de reclame  

o Daarnaast worden de claims die in reclame gemaakt worden vaak 
gezien door het publiek als ‘weinig betrouwbaar’  

o Relaties onderhouden via mediakanalen als unpaid publicity  
§ Organisatie communiceert vanuit eigen mediakanalen met 

publiek 
• Publiek besteedt meer aandacht aan berichtgeving dan aan reclame 
• Nieuwsmedia lijken volgens het publiek ook vaak ‘onpartijdig’ te zijn 

o Nieuwsmedia kunnen dus functioneren als third party endorsement 
voor een bedrijf  

o Aangezien het dan gaat over berichtgeving en niet over reclame, lijkt 
de media weinig te maken te hebben met het bedrijf zelf 
(onpartijdigheid)  

o Maakt boodschap overtuigender  
• Groot bereik, potentieel grote impact  

o Zeker massamedia  
o Deze eigenschap is in tijden van crisis natuurlijk iets minder gunstig voor 

een organisatie  

 Het wederzijdse vertrouwen tussen PR-mensen en journalisten  

Idealiter bestaat er dus een goede vertrouwensband tussen PR-mensen (bedrijf) en 
journalisten, zodat journalisten gunstig kunnen rapporteren over het bedrijf/de 
organisatie  

MAAR dit is in de realiteit niet echt het geval, aangezien er eerder sprake is van 
wantrouwen tussen beiden partijen  

• Wantrouwen was er al bij opkomst van de kranten in de tweede helft van de 
19de eeuw  

• Voorlopers van PR-medewerkers werden press agents genoemd  
o Werden ook aangeduid met het negatieve begrip space grabbers  
o Ze werden ingehuurd om publiciteit te genereren en op die manier 

gratis ruimte in de nieuwsberichtgeving te bekomen  
o Niet naar de zin van journalisten, voor wie de reclame-inkomsten 

essentieel waren om te kunnen overleven  
• Ook omgekeerd was er kritiek: journalisten zouden naast de kwestie praten, 

uitspraken uit de context rukken, onjuistheden verkondigen,... 
o Kritieken die nog steeds actueel zijn  

• Toch delen PR-medewerkers en journalisten dezelfde belangen en waarden  
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Zes factoren die vijandige houding door beide partijen helpen verklaren  

1. Continue verlangen naar publiciteit (ó betalende reclame)  
o Bv. organisatie als Kom op Tegen Kanker hoopt vaak in de media te 

komen om zo veel geld binnen te kunnen halen voor onderzoek  
§ Dit doen ze niet door reclamecampagnes op te stellen, maar 

eerder via berichtgeving  
o Bv. een acteur gaat niet over zichzelf reclame maken op televisie, 

maar hoopt wel op veel publiciteit (en dus bekendheid) zodat hij 
gevraagd wordt voor verschillende projecten  

2. Situationele context  
3. Praktijken van PR-mensen  

o Niet altijd ethisch: omkopen journalisten met giften, stunts om 
persaandacht te genereren 

o Harry Reichenbach als pionier binnen deze ‘stunts’  
§ Liet een grote kist met zogezegd zijn piano in leveren aan zijn 

hotelkamer  
§ Bestelde iets later vele kilo’s rauw vlees, wat het hotel verbaasde  
§ Toen ze de bestelling kwamen brengen, merkte ze een leeuw 

op in de hotelkamer à veel reactie op gekomen, pers kwam 
foto’s maken, ... 

§ Bleek een stunt te zijn voor een nieuwe film ‘The Return of 
Tarzan’ 

4. Kritiek op PR  
o Zouden de geloofwaardigheid van kranten ondermijnen  
o Publiek geraakt niet voldoende geïnformeerd over relevante 

onderwerpen, aangezien de krant opgevuld is door verhalen die er 
veel minder toe doen  

o Lezers nemen het de journalisten bijgevolg kwalijk  
5. Problemen met journalisten  

o Journalisten waren jaloers op het loon, de levenskwaliteit, ... van PR-
medewerkers  

o Ook vandaag speelt deze spanning nog een belangrijke rol  
6. Doelstellingen en overtuigingen van journalisten en PR-medewerkers botsen  

o Journalisten willen krant opvullen met echt nieuws 
§ Focus ligt bij objectief en feitelijk nieuws  

o PR-medewerkers zijn enkel op zoek naar publiciteit (als alternatief voor 
betaalde reclame)  

Onderzoek Sinaga & Callison (2008) 

‘Draagt een journalistieke achtergrond bij aan de geloofwaardigheid van 
communicatiemedewerkers?’  

• Experiment: deelnemers blootstellen aan beschrijving 
communicatiemedewerker, met of zonder vermelding journalistieke ervaring 
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• Resultaten:  
o Journalisten dachten inderdaad dat communicatiemedewerkers met 

een journalistieke achtergrond meer expertise hebben & beter in staat 
zijn om aan de journalistieke waarden en belangen te voldoen  

o Maar journalisten dachten niet dat communicatiemedewerkers met 
een journalistieke achtergrond geloofwaardiger waren dan 
communicatiemedewerkers zonder  
 

Het nieuws moet nieuwswaardig zijn  

Willen bedrijven kans maken op publiciteit (bv. persbericht dat wordt vermeld in 
berichtgeving), dan moet het nieuws dat het bedrijf te brengen heeft 
nieuwswaardig zijn  

à Enkele factoren die dit bepalen:  

• Organisaties moeten rekening houden met de media logic wanneer ze zelf 
nieuws maken  

o Deadlines respecteren (bv. door persconferentie niet te vroeg te laten 
beginnen zodat de meeste journalisten er op tijd geraken)  

o Persberichten moeten een logische opbouw hebben  
• Organisaties kunnen nieuwswaardigheid nastreven door middel van news-act  

o Lanceren van een nieuw product  
o Speech van de CEO  
o Stunt van de organisatie  

• Houden van pseudo-events  
o Evenementen die enkel voor de media worden georganiseerd vanuit 

een bepaalde organisatie (vooraf ingepland met het oog op media-
aandacht)  

§ Op die manier media overtuigen om aan hun nieuws een item 
te wijden in hun berichtgeving  

o Bv. persconferentie  
• Maar: journalisten zijn vaak geïnteresseerd in negativiteit, controverse en 

conflict (sensatie) 

Voorbeeld: Clown Bassie  

• Werd het onderwerp in een Nederlands roddelblad: hij zou een affaire gehad 
hebben met een jonge vrouw en haar zwanger gemaakt hebben  

• Draaide uit tot een groot schandaal en werd door verschillende media 
overgenomen  

• Vervolgartikel: clown Bassie met baby in zijn handen voor reclamecampagne 
zorgverzekering  

o Heel het verhaal van de zwangerschap bleek opgezet spel te zijn  
o Nieuwsact om reclame te maken voor de zorgverzekering  
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o Door de uitgebreide media-aandacht wist hij veel publiciteit binnen te 
halen  

o Journalisten voelden zich bedrogen en belogen  

Mediarelaties meetbaar maken  

5 verschillende meetniveaus (Leinemann & Baikaltseva, 2004) 

1. Interne niveau: het eigen functioneren meetbaar maken o.b.v. signalen van 
eigen activiteit  

o Bv. hoeveel interviews ze gegeven hebben, hoeveel persberichten 
werden er geschreven, hoe lang duurde het schrijven van een 
persbericht, ...  

2. Tactische of outputniveau 
o Bv. kijken naar hoeveel journalisten aanwezig waren bij een 

persconferentie en of er grote mediakanalen aanwezig waren of niet  
3. Relatieniveau  

o Bv. hoe goed is het contact met de pers, hoe goed wordt deze relatie 
onderhouden door de communicatieafdeling, ...  

4. Publiciteitsniveau  
o Bv. hoe vaak werden merknaam, slogan, ... de voorbije maand in de 

media vermeld 
o Publiciteit meten is belangrijk om je mediarelaties in kaart te brengen 

en lessen te trekken uit bepaalde cijfers in de toekomst  
5. Resultatenniveau  

o Kijken naar de impact bij het publiek 
o Bv. picture placement: bedrijven proberen een afbeelding 

opgenomen te laten worden door de pers en bekijken daarna hoe 
vaak de foto werd bekeken  

 
Impact communicatie-initiatieven vertalen naar harde cijfers  
 
Eerste manier: Opportunities to see (OTS)   

Meet de kansen die het publiek heeft om een bericht van een bedrijf via de media 
op te pikken/te zien 
! Niet zo dat wie de gelegdheid heeft gehad om het bericht te zien, ook effectief 
het bericht gezien heeft  

• Totale impact: optelsom van de impact van elk afzonderlijk medium  
o Impact van één medium: vermenigvuldiging van 3 elementen (hier 

focus op kranten) 
§ X = aantal mensen die gemiddeld één exemplaar/editie van de 

krant gelezen hebben  
§ A = aantal berichten in deze editie  
§ B = aantal oplagen van de krant  
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§ Voor sociale media worden hier nog de aantal 
clicks/likes/shares aan toegevoegd, die gemakkelijk te meten 
zijn  

 

 

 

 

 

Toepassing: papieren krant van de Standaard  

• B = 100.000 exemplaren  
• X = gemiddeld 2 lezers per editie (per papieren krant)  
• A = 3 berichten  

è I = 600 000 (2 x 3 x 100.000) 
 

Tweede manier: Influence tracker (Weber Shandwick)  

 

 

 
 

Hierbij wordt er berekend welk bedrag je had moeten betalen aan paid publicity 
(reclame) om even veel aandacht te generen als je nu gekregen hebt via publiciteit  

• Door de impact uit te drukken in euro’s kan je als communicatie-medewerker 
zo aan de CEO weergeven welk voordeel er uit de communicatie gehaal 
werd  

• V = A x I / 6 
o A = waarde van de advertentieruimte uitgedrukt in euro’s  

§ Hoeveel zou de ruimte die je artikel ingenomen heeft, gekost 
hebben als het om een reclameboodschap ging  

§ Hangt af van de positie van het artikel in de krant (voorpagina, 
midden krant, ...)  

§ Hangt af van de ruimte die het artikel inneemt in de krant 
 

o I = waarde van de influence tracker  
§ Waarde ligt tussen 1 (zeer negatief) en 12 (zeer positief)  
§ Als organisatie bepaal je zelf deze waarde door na te gaan hoe 

positief of negatief je bedrijf naar voren komt in het artikel  
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§ Getal wordt vervolgens door 6 gedeeld  
• Voordeel: bereking is gemakkelijker dan die van de OTS  

o Je hebt minder gegevens nodig  
• Nadelen:  

o De formule is vrij arbitrair  
§ Je publiciteit kan slechts dubbel zoveel waard zijn als een 

advertentie (gedeeld door 6)  
§ Waar dit precies op gebaseerd is, is niet duidelijk  

o Het medium waarop het artikel verschijnt, wordt niet mee in rekening 
genomen (krant, radio,...)  

§ Dit speelt wel degelijk een belangrijke rol  
 

Best practices om te hanteren in en tijdens je communicatie (1) 

Door bepaalde best practices toe te passen, kan je de impact van je communicatie 
zo groot mogelijk maken en kan je vermijden dat je afgaat voor een groot publiek of 
schade berokkend aan het bedrijf  

1. Snel reageren, maar niet roekeloos  
2. Ken de media  
3. Ken de journalisten  

o Bv. het kan zijn dat een bepaalde journalist erom bekend staat enorm 
kritische vragen te stellen tijdens interviews à bereid je hierop voor  

4. Zorg voor standby statements  
o Bereid je voor op welke vragen er gesteld zullen worden en hou een 

antwoord klaar in je achterhoofd  
o Hierdoor kan je snel communiceren, maar heb je ook een doordacht 

antwoord klaarliggen  
5. Bereid Q&A’s voor  
6. Volg mediatraining  
7. Zorg voor B-roll 

o Beeldmateriaal van hoe de zaken verlopen binnen het bedrijf delen 
met de pers  

o Bv. in tijden van crisis wil je liever niet dat pers langskomt, want dit zou 
voor negatieve aandacht kunnen zorgen  
à Het delen van beeldmateriaal over de gang van zaken is dan een 
slimmere optie (meer controle) 

8. Maak memo’s voor en na een interview  
o Bereid het interview voor door bijvoorbeeld onderwerpen te verdelen 

onder je medewerkers (bv. deze persoon zal aan het woord zijn 
wanneer het gaat over financiën)  

o Ook achteraf een terugblik maken op interview en hieruit werkpunten 
halen  

9. Doe er alles aan om de reputatie te verbeteren  
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Case: de komkommercrisis van 2011 (Van Gorp, 2018)  

è Wat kan er precies allemaal mislopen binnen mediarelaties?  

Context: enorme voorraden komkommers geraakten niet verkocht, waardoor prijzen 
van komkommers heel laag lagen  

• Oorzaak: enkele dodelijke slachtoffers door het eten van bepaalde 
komkommers in Duitsland, waardoor er ook paniek ontstond bij ons hier in 
België  

o Overheid probeerde dit te stoppen, maar zonder succes door de 
verontrustende berichtgeving van de media  

• Er was nood aan een goede communicatiestrategie om correct en 
geruststellend te communiceren over de bacterie en de gevolgen ervan  

• Professor Van Gorp werd uitgenodigd bij radio 2 om hierover een gesprek te 
voeren  

o Werd live geïnterviewd voor een programma  
o Op voorhand geen informatie gewisseld over de opbouw van het 

gesprek of de vragen die gesteld zouden worden 
o Professor wist dus niet waaraan hij zich moest verwachten  

• Cruciale vraag interview: ‘wat moet de overheid nu precies communiceren?’  
o Daarvoor had de professor geen duidelijk antwoord klaarstaan  

• Blijkbaar lagen soja-scheuten aan de basis voor deze bacterie, maar hiervan 
was de professor niet op de hoogte  

o Resulteerde dus in een afgang tijdens het interview  

è Voorbeeld toont aan hoe belangrijk een goede voorbereiding  
 

Best practices om te hanteren in en tijdens je communicatie (2) 

10. Doe niets wat de reputatie van de organisatie schade kan berokkenen  
11. Zorg dat het interessant blijft  

o Bv. niet té veel jargon gebruiken, niet te hard ingaan op zeer 
technische informatie, ...  

12. Spreek bij voorkeur niet on background  
o Individueel gesprek met de journalist, zonder dat dit rechtstreeks of live 

in de media verschijnt  
o ó Off the record: de informatie die je deelt kan wel degelijk gebruikt 

worden in een mediabericht  
13. Werkt niet ‘onder embargo’  

o ‘Onder embargo’:  in afwachting tot er zich een bepaald iets voordoet  
o Bv. Apple geeft een interview over de nieuwe features van de 

nieuwste iphone, maar wilt dat het interview pas gedeeld wordt met 
de buitenwereld 1 week voor de lancering 

§ Risico: publiek is te geïnteresseerd en medium beslist de 
informatie toch al te delen, om zo de primeur te hebben  
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14. Zeg nooit iets off the record  
o Iets zeggen tegen een journalist, maar hem/haar ook vragen dit voor 

zichzelf te houden, spreekt elkaar zeer hard tegen 
15. Wees responsive  

o Bel iedere journalist meteen terug, zodat de journalist zich niet gaat 
baseren op andere informatie  

16. Hou een perslogboek bij  
17. Zorg voor een return-call policy  

o Afspraken binnen de organisatie over wie verantwoordelijk is voor het 
terugbellen naar de pers en wanneer dit moet gebeuren  
 

Rol van de woordvoerder  

Woordvoerder = professional in dienst van een organisatie die op permanente basis 
in naam van de organisatie communiceert in publieke fora  

§ Centrale figuur in de communicatie met de media 
§ Zijn/haar taak om de relaties met de media te onderhouden  
§ Voor overheden geldt: grote transparantie  

o Hetzelfde wordt verwacht voor private organisaties, maar in mindere 
mate 

Kwaliteiten voor een goede woordvoerder  

1. Vanuit het perspectief van de media:  
o Geloofwaardigheid (~ the good, the bad & the ugly)  
o Kennis  
o Vlug reagerend (responsiveness)  
o Is van ‘alles’ op de hoogte wat de organisatie betreft  

§ Toegang tot top organisatie (ook fysieke nabijheid)  
§ Geniet vertrouwen van de top  
§ Best een gezaghebbende functie hebben  
§ Minstens een waarnemer zijn bij vergaderingen van het 

management  
2. Vanuit het perspectief van de organisatie  

o Woordvoerder weet positieve aandacht te genereren en negatieve 
aandacht te vermijden  

§ Dus geen fake news verspreiden  
o Is een ‘spreekbuis’ van de organisatie  

ó two-way symmetrical model  
§ Daarin wordt namelijk gesteld dat de woordvoerder een brug 

vormt tussen de organisatie en haar stakeholders (media en 
publiek), en dus niet enkel spreekt vanuit de organisatie 

è Mogelijke voedingsbodem voor dilemma’s (need to know vs. want to know) 
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Enkele concluderende aanbevelingen voor woordvoerders  

• Neem verantwoordelijkheid op voor alle publieke communicatie van een 
organisatie  

o De woordvoerder moet zich bijvoorbeeld excuseren voor een 
seksistische reclame, zelfs als hij/zij hier niets mee te maken heeft  

• Tracht over een eigen budget te beschikken  
• Beschouw jezelf als iemand ten dienste staat van het publiek  
• Durf het geweten te zijn van de organisatie; wees tegelijk een promotor van 

de organisatie en herinner de medewerkers aan hun publieke 
verantwoordelijkheid  

• Wees bereid om managers hun aandacht te vestigen op mogelijke kritiek 
t.a.v. de organisatie  

• Verzorg de feedbackmogelijkheid van de stakeholders naar de organisatie  
o Top inlichten over wat er leeft bij de stakeholders  

• Empathie met de baas is belangrijker dan sympathie voor de baas  
o Je moet je kunnen inleven in de baas  
o Zo kan je de baas achteraf overtuigen om een andere aanpak te 

proberen  
• De organisatie blijft eindverantwoordelijke voor wat de woordvoerder zegt (~ 

vertrouwen)  
o Woordvoerder dient als spreekbuis, maar is nooit zelf de oorzaak voor 

de fouten die de organisatie gemaakt heeft  
 

3.3 Financiële relaties  

 

Financiële relaties zijn even belangrijk om te onderhouden als relaties met 
medewerkers en de media  

Voorbeeld organisatie Enron  

• Was ooit een zeer succesvol bedrijf  
• Ook op de beurs dit het bedrijf het zeer goed   

o Dit veranderde plots heel snel na een crisis die ontstond binnen het 
bedrijf  

o Schulden werden uit de boekhouding gehouden, om de situatie beter 
te laten doen uitschijnen dan ze eigenlijk was  

o Wanneer uiteindelijk bleek dat Enron een ongezond bedrijf was, 
verloren aandeelhouders hun vertrouwen en verlieten ze het bedrijf  

§ Enorme koersval die leidde tot het faillissement van Enron  
• Het begrip ‘enronitis’ ontstond  

o Enronitis = de angst om als bedrijf failliet te gaan omdat de financiële 
relaties niet goed zijn en het vertrouwen geschonden wordt  
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Voorbeeld organisatie Dot.com  

• Bij de doorbraak van het Internet, was er een enorm engagement binnen het 
investeren in Internetbedrijven  

• Niet alle bedrijven konden succesvol zijn 
o Verschillende bedrijven gingen failliet en de bubbel barste  

IR (investor relations) = een onderdeel van PR en CC dat verantwoordelijk is voor de 
relaties van de organisatie met de huidige en potentiële investeerders  

Terminologie  

Onderscheid tussen obligaties en aandelen  

• Obligaties (bonds) = leningen aan een organisatie  
o De organisatie betaalt dan op geregelde tijdstippen een coupon uit 
o De investeerder krijgt m.a.w. interest op het geïnvesteerde geld  
o Op het einde van de looptijd krijg je als investeerder je geld volledig 

terug  
o Risico ligt lager dan bij aandelen (bij crisis krijgen obligaties namelijk 

voorrang op aandeelhouders) 
• Aandelen (shares/stocks) = je koopt een klein deeltje (aandeel) van een 

organisatie, waardoor je mede-eigenaar wordt en zeggenschap krijgt in de 
organisatie  

o Meer dan 50% van de aandelen in handen krijgen: organisatie de-
facto besturen  

o Aandelen kunnen stijgen en dalen in waarden  
o Risico is dus groter dan bij obligaties, maar de winst kan ook groter zijn 

• Securities als engelstalige term voor obligaties en aandelen  
 

Stockholders/shareholders (= aandeelhouders) ó stakeholders  

• Alle stockholders zijn stakeholders, maar niet alle stakeholders zijn stockholders  

Aandelen koop en verkoop je op beurzen  

• Kunnen een fysieke locatie hebben (bv. NYSE)  
• Maar kunnen ook zuiver digitaal zijn (bv. NASDAQ)  

Toezichtsautoriteiten streven naar een eerlijke en correcte behandeling van de 
financiële consument en zien op er toe dat een bedrijf zich strikt aan de wettelijke 
regels houdt  

• The Securities and Exchange Commission (SEC) in de V.S.  
• Autoriteit voor Financiële Diensten en Marten (FSMA) in België  
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Hoofdtaken IR  

• Alle investeerders moeten gelijktiijdig toegang hebben tot relevante 
informatie  

o Je mag niet je eigen investeerders op voorhand laten weten dat je 
eigen bedrijf in moeilijkheden zit, vooraleer je de buitenwereld hiervan 
op de hoogte brengt  

o Dit kan er namelijk voor kunnen zorgen dat investeerders hun aandeel 
nog snel gaan verkopen vooraleer het bedrijf failliet gaat  

• Om dat te vermijden heeft de overheid regels opgesteld over wat je mag 
communiceren en hoe: Europese transparantierichtlijn die hierop toeziet  

• Timing en inhoud van berichtgeving (persbericht) over financiële zaken ligt 
dus vast in regelgeving  

o Zie schandaal bij Proximus & Dominique Leroy (zou gehandeld hebben 
met voorkennis bij verkoop aandelen) 

MAAR:  

• Andere stakeholders kunnen en zullen publiceren wat ze maar willen (zijn niet 
gebonden aan regelgeving)  

Best pratices binnen financiële relaties  

• Zorg ervoor dat de IR-activiteiten aansluiten bij de algemene en financiële 
doelen bij de organisatie  

• Zorg voor een goede orkestratie, afstemming met mediarelaties, 
medewerkers, enz.  

• Overleg met boekhouders en juridische dienst voor formele kwesties  
o Je moet als bedrijf goed op de hoogte zijn van de regelgeving 

• Doe méér dan vereist is en maak het de investeerders gemakkelijk  
o Transparantie en toegang tot de cijfers  
o Internet is hiervoor een cruciale tool: informatie vrijgeven zodat 

iedereen het kan raadplegen  
§ MAAR let op: er mag dus niet over alle soorten informatie 

zomaar gecommuniceerd worden  
 

3.4 Omgevingsrelaties  

Omgevingsrelaties = relaties van de organisatie met de plaats/omgeving waar zij 
gevestigd is  

• Vierde groep van stakeholders van een bedrijf 
• Positieve zin: sponsoring, bieden van werkgelegenheid, enz.  
• Negatieve zin: overlast, hinder, enz.  

o Potentiële bron van frustraties met mogelijk protesten als gevolg  
à Ontstaan van actie- en pressiegroepen  
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è Functie communicatie-medewerker: antennefunctie  

• Signalen uit de buurt opvangen en bespreken binnen de organisatie  
• Ook hier speelt de communicatie-medewerker opnieuw de brug tussen de 

organisatie en haar stakeholders  
 

Soorten omgevingsrelaties of community relations (Sterk & Van Kuppenveld, 2007) 

Economische relaties: actiegroepen, politie, horeca, toeristische dienst, ... 

Politieke relaties: lokale overheden, politieke partijen en adviesorganen   

Sociale relaties: huisartsen, ziekenhuis, sportverenigingen, kinderopvang, 
onderwijsinstellingen, ...  
 

Kenmerken omgevingsrelaties  

• Rol van personen staat centraal: (oud-)medewerkers, familie, opinieleiders, 
journalisten van de lokale pers  

o De communicatiemedewerker moet hier dus persoonlijker te werk 
gaan  

o Bv. weten wie te contacteren wanneer een werknemer een ongeval 
heeft gehad à zo kan je de familie op de hoogte houden  

o Journalisten van de lokale pers behoren dus niet alleen onder 
mediarelaties, maar ook onder omgevingsrelaties (goede band mee 
hebben)  

• 2 doelstellingen vanuit organisatie bij omgevingsrelaties  
o Haar maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen  

§ Maatschappelijke acceptatie versterken  
§ Bv. feest te geven waarbij buurt uitgenodigd is, luisteren naar 

eventuele klachten, ...  
o Besluitvorming over de kwaliteit van de naaste omgeving beïnvloeden  

§ Bv. vragen om een bushalte dicht bij het bedrijf, zodat de 
medewerkers het OV kunnen nemen  

• Pro-actief handelen is heel belangrijk  
o Anticiperen op eventuele problemen, in plaats van af te wachten tot 

de problemen zich stellen  
 

Belangrijke doelgroepen 

De omwonenden (buurtbewoners van organisatie) en gebiedsbevolking (bevolking 
die woont in het gebied van de organisatie)  

• Omwonenden ervaren directe gevolgen van aanwezigheid  
o Kan leiden tot weerstand  
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o NIMBY (Not in my back yard) 
§ Buurtbewoners willen organisatie niet in hun buurt hebben  
§ Wordt soms wel eens een ‘syndroom’ genoemd: mensen 

zeggen onterecht dat ze het recht hebben om een organisatie 
te bannen uit hun buurt  

§ Bv. een containerpark voor afval moet zich ergens bevinden, 
want als niemand dit in zijn buurt wilt, kan het afval ook niet 
verzameld worden en vormt dit een probleem voor de 
bewoners 

o Enkele alternatieven voor het NIMBY-syndroom: LULU, BANANA, CRAVE 
en NOPE  

è Taak organisatie: de klachten van buurtbewoners opvangen, pro-actief 
reageren en met goede argumenten klaarstaan  

• Gebiedsbevolking ervaren organisatie als de ‘naaste omgeving’  
o Vaak de bevolking van de gemeente waarin de organisatie ligt  

§ Bv. Leuvense inwoners voor Stella Artois  
o Belang van de lokale pers valt hier niet te ontennen  

§ Pers dient hier als brug tussen organisatie en de bevolking  
à Gebiedsbevolking wordt op de hoogte gehouden van wat er 
precies allemaal gebeurt door de pers  

o Kunnen zich groeperen tot actiegroepen: mobilisering publieke opinie  
§ Actiegroepen kunnen vaak rekenen op de steun van 

journalisten en de rest van de wereld  
è Taak organisatie: goede en correcte informatie is belangrijk  

 
Hoe zo goed en correct mogelijk informeren?  

Aangepast taalniveau  

Niet iedereen is even taalvaardig 

• Veel PR-medewerkers zijn hoogopgeleid, waardoor hun eerder academisch 
taalgebruik voor veel mensen niet te begrijpen is  

• Raad van Europa heeft een meetlat gemaakt om het taalniveau van mensen 
en teksten te meten  

o A1 (laagste niveau) à C2 (hoogste niveau)  
o Er wordt aangeraden om teksten te schrijven op niveau B1, zodat de 

meeste mensen de tekst begrijpen  
• Bepaalde typische documenten die zeker aangepast moeten worden naar 

een begrijpelijk taalniveau: juridische teksten, formulieren, handleidingen, ...  
• Verschillende websites die kunnen helpen bij het aanpassen van het 

taalniveau 
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Welke middelen heeft de communicatie-medewerker binnen omgevingsrelaties? 

Donatie: organisatie geeft iets cadeau, en verwacht geen tegenprestatie 

• Teken van goodwill  
• Kan een geldsom zijn, maar ook het beschikbaar stellen van haar kantoren na 

de werkuren, ... 

Sponsorschap: een tegenprestatie wordt verwacht  

• Logo vermelden, product placement, ...  

Presentatie: je bedrijf presenteren door bijvoorbeeld opendeurdagen te organiseren 

Representatie: zorgen voor vertegenwoordiging  

• Je stuurt de verantwoordelijke van de organisatie naar gelegenheden binnen 
of buiten de organisatie  

• Bv. afscheidsrecepties, vergaderingen van het lokale bestuur, ... 

Corporate advertising: reclame voor de organisatie zelf, en niet voor haar 
producten/diensten  

• Bv. open-keuken dag bij Mc Donald’s  
o Tonen hoe de werkomstandigheden zijn, hoe de keuken eruitziet, ...  
o Reclame voor het bedrijf zelf  

 

3.5 Public affairs  

 
Vallen in bedrijven vaak buiten de bevoegdheden van de communicatie-
medewerker, ondanks dat het een belangrijke functie is  

à Ondanks dat het two-way symmetrical model zegt dat transparantie en open 
communiceren naar stakeholders belangrijk is, wordt dit niet altijd gedaan binnen 
organisaties  

Voorbeelden: 

Maatregel die stelde dat alle liften in België aan bepaalde veiligheidsvoorschriften 
moesten voldoen  

• Gevolg: eigenaars gebouwen moesten veel geld betalen voor de onderhoud 
en reparatie van de lift  

o Later bleek echter dat liftenconstructeurs zelf de voorschriften hadden 
voorgelegd aan het OM en mee die beslissing genomen hadden  

• Voornaamste doel was dus waarschijnlijk om te zorgen voor meer inkomsten 
voor de liftenconstructeurs  
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Hollywood regisseur Steven Spielberg  

• Foto werd genomen in Brussel op de première van de film ‘Kuifje’  
• Er werd een compromis gesloten dat de regisseur daarna nog kon afreizen 

met de Thalys naar Parijs om daar de première ook te laten doorgaan  

Wat zijn public affairs?  

Public affairs behartigen de belangen van organisaties bij nationale en 
internationele overheden door het onderhouden van governmental en community 
relations en ondernemen acties met de bedoeling het politieke 
besluitvormingsproces te beïnvloeden 

• Topics op de politieke agenda krijgen, of ze er juist afhalen  
• Parapluterm waar veel onder valt (bv. Strategic issues management)  

Lobbying = directe pogingen om wetgevende en regelgevende beslissingen van 
instituties en overheden te beïnvloeden  

• Onderdeel van public affairs  
• Persoonlijke benadering (face-to-face), maar ook via brieven, e-mails, 

telefoontjes, enz.  

Twee verschillende groepen  

Lobbyisten kan je indelen in insider en outsider groepen  

• Insider groepen: alle lobbygroepen die gezien worden als legitieme 
gesprekspartners of als experts  

o Inspraak bij besluitvormingsproces 
o Soms ook uitgenodigd door politiek om mee te beslissen  

(Bv. technische aspect regelgeving voorschriften liften door 
liftconstructeurs)  

• Outsider groepen: worden door de overheid niet als legitieme 
gesprekspartners gezien en worden daardoor ook niet uitgenodigd aan de 
beslissingstafel  

o Moeten daarom vaak een claim maken via de media  
o Bv. klimaatmarsen  

§ Na voldoende aandacht te verkrijgen via de media, plaatste 
Anuna zich in de insider groep  

Locatie  

Washington DC als grootste lobbycentrum ter wereld  

• 35.000 lobbyisten werkzaam  
• In de V.S. heel duidelijke regels over wat zij wel en niet mogen doen  

o LDA: Lobbying Disclosure Act  
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In Brussel veel minder regels om transparantie te garanderen  

• Gaf aanleiding tot corruptie  
• Eerste stap in regelgeving: Transparancy Register  

o Lobbyisten in Brussel moeten zich registreren 
o 11.824 geregistreerde lobbyisten  

Onderscheid lobbywerk vanuit doel  

Lobbywerk kan in twee categorieën opgedeeld worden aan de hand van het doel 
van elke categorie  

• Defensieve lobbying = proberen bestaande wetgeving teniet te doen of aan 
te passen  

• Offensieve lobbying = proberen nieuwe ideeën of topics op de agenda te 
krijgen  

Van ‘wining en dining’ naar meer professionalisme  

Evolutie van samen iets gaan eten en drinken met politici naar meer een 
professionele aanpak 

• Belang juridische, technische en wetenschappelijke aspecten  
• Combinatie van kennis en goede communicatie  
• Pro-actieve houding  

o De lobbyist moet de agenda van de politiek goed kennen, zodat hij/zij 
daarop kan inspelen  

o Een lobbyist moet optijd kunnen inschatten over een wetsvoorstel 
voordelen of nadelen heeft voor de eigen organisatie  

Stappenplan om succesvol te lobbyen  

1. De agenda bepalen via monitoring  
o Op verschillende niveaus van de politiek  
o Goed bijhouden wat er speelt en hoe dit het werk van de organisatie 

kan beïnvloeden  
2. Advies geven, standpunten bepalen, uitvoeren/bestelling van impactstudies, 

schrijven van position papers  
o Wanneer je merkt dat wetgeving bepaalde voordelen of nadelen met 

zich meebrengt voor je organisatie  
o Position papers: interne stanpunt met onderbouwing  

3. Stakeholders identificeren 
o Kijken wie eveneens belangen heeft bij het voorstel (tegen of voor)  
o Nagaan wat de argumenten zijn van de andere stakeholders, zodat je 

daar eventueel al op kan inspelen  
4. Coalition building  

o Groepen kunnen samenwerken bij het creëren van een position paper 
en deze samen naar de overheid sturen  



 66 

o Gebruik maken van groepen die je organiseert en naar voren stuurt om 
meer impact te hebben op het beleid à 2 vormen: 

§ Front Groups: externe bronnen of partijen met dezelfde voorkeur 
als het bedrijf  
à Bv. KULeuven die haar eigen studenten aan het woord laat 

§ Grass-roots advocacy: gewone mensen die aan de basis liggen, 
treden naar voor om de belangen van de organisatie te 
verdedigen  
à Doen dat uit eigen bezorgdheden (geen band organisatie) 
à Kan spontaan ontstaan of via bedrijven (eerder onethisch)  

Case: Astroturfing  

In 2013 wou de Minister van Volksgezondheid de terugbetaling van een zeer duur 
medicijn terugschroeven  

• Verhaal rond jongen Viktor kwam boven die een ongeneselijke ziekte had en 
het medicijn absoluut nodig had à veel reactie en kritiek in de pers  

• Later ontdekte De Standaard dat Alexion (producent medicijn) goed op de 
hoogte was van de beslissing van de Minister om het medicijn niet langer 
terug te betalen  

o Bedrijf ging opzoek naar een schrijnend voorbeeld van iemand die 
slachtoffer zou worden van deze maatregel met reclamebureau  

o Bedrijf zette Viktor en familie in als tussen persoon, zonder dat deze 
mensen dat zelf doorhadden  

o Doel: publieke opinie hierrond te laten creëren en beslissing te keren  
• Alexion werd later voor de rechter gebracht voor inbreuk op de deontologie  

Wat zijn consultants? 

Consultants = professionals die met expertise raadgeven aan onder handen politici  

• Big business: omzet 60 à 90 miljoen euro per jaar  
• Waarom wordt er met hen gewerkt? 

o Complexe wetgeving  
o Europese instellingen die vragende partij zijn  

§ Ze weten dat deze bedrijven goed op de hoogte zijn van alle 
wetgeving en een goede expertise hebben om hen bij te staan  

• Wat zijn hun taken? 
o Verzamelen van informatie  
o Strategisch advies verstrekken  
o Directe lobbying  
o Communicatie verzorgen 

§ Kan bijvoorbeeld d.m.v. een op-ed: format van Amerikaanse 
kranten die opiniestukken toelaten van experts op hun pagina’s 
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Wat zijn de kenmerken van een ideale lobbyist? 

  Onderzoek McGrath (2006)  

• Methode: 60 interviews in Washington, Londen en Brussel  
• Resultaten: 

o Luisteraar  
o Waarnemer  

§ Kijken naar materiaal in kantoor politici, non-verbale cues, ... 
o Gender/geslacht  

§ Vrouwen zouden betere lobbyisten zijn dan mannen  
o Beleefdheid  
o Sociale vaardigheden (sociale connecties van belang)  
o Eerlijkheid (transparant zijn en accurate informatie delen)  
o Integriteit (houden aan wetten) & geloofwaardigheid  

 

3.6 Uitsmijter: rekruteren voor defensie  

à Relatie tussen de organisatie en de arbeidsmarkt (hier: defensie) 

Arbeidsmarkt bij defensie  

Probleemanalyse  

1. Van dienstplicht/reservisten naar beroepsleger (vrijwillige toetreding) 
o Door te werken met dienstplicht of reservisten, werden mensen 

verplicht om bij het leger te gaan 
o Die verplichting is nu volledig weggevallen  
o Gevolg: defensie moet creatiever uit de hoek komen om geschikte 

kandidaten aan te trekken  
2. Tekenen bij defensie houdt een commitment in  

o Je kan niet zomaar na 4 maanden vertrekken  
o Legerdienst kan ook heel ingrijpend zijn (bv. maanden naar ander land 

gestuurd worden zonder contact met familie)  
3. Perceptie dat een baan bij defensie risico’s inhoudt: uitgezonden worden 

naar oorlogsgebieden  
4. Oorlog, dood en geweld lijken directe associaties die worden gemaakt  

o ó ‘Pacifisme’ (= wereldbeschouwing die duurzame vrede nastreeft en 
tegen oorlog en geweld is) in België en de EU  

o Ook lang geleden dat zich nog een oorlog afgespeeld heeft: mensen 
die ook overtuigen dat defensie nog steeds noodzakelijk is  

5. Oorlogsvoering van de vierde generatie: legitimiteit van een gewapend 
conflict is erg belangrijk (set-peace-battles) 

o Belang van ‘non-stage actors’: transnationale allianties, terrorisme, 
zelfmoordaanslagen door burgers, collateral damage om cultuur te 
schaden  
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§ Voor defensie is het dus belangrijk om te tonen dat zij enkel nog 
in gevecht gaan om groepen zoals de IS te bestrijden (legitiem 
doel), en niet het innemen van een bepaald territorium  

o Einde van de oorlog houdt niet meer het ‘verslaan van de vijand’ in  
6. Militairen zijn kostbaarder geworden (langdurige training) 

è Nood aan een kwaliteitsvolle rekrutering  
7. Imago van het leger in de ogen van het publiek: hiërarchisch, autoritair, 

macho’s, brutaal geweld en racisme 
o Defensie kan echter ook gezien worden als een plaats van avontuur, 

afwisseling en humanitaire aspecten  
8. Bijkomende moeilijkheid: aantrekken van andere profielen zoals artsen, 

piloten, chauffeurs, onderhoudspersoneel, ...  
 

Factoren die spelen bij de rekrutering van het Amerikaanse leger  

‘I want you for US Army’ (onderzoek Marshall & Brown, 2004)  

• Belang van restricted exchange benefits  
o Het leger zoekt sterke mensen die vrijwillig commitment willen aangaan  
o In de plaats krijgen ze wel een goede opleiding, eten, ...  

• Onderscheid intrinsieke en extrinsieke exchange benefits 

Resultaten: 

• Vrouwen kiezen voor: 
o Intrinsiek: opleiding die ze krijgen om de job te kunnen uitvoeren, de 

vriendschappen, het avontuur, behoren tot een team en de 
disciplinaire levensstijl  

§ Minst: vechttechnieken en wapenkennis  
o Extrinsiek: gegarandeerde medische verzorging, goede verdiensten, 

de plaats van de tewerkstelling, reismogelijkheden, vroege 
persionering en sociaal respect en prestige  

§ Minst: voordelige hypotheek  
• Andere beïnvloedende factoren: afkomstig uit zuidelijke staten, platteland, 

gebroken gezinnen  
• Opleiding als variabele (hoe hoger opgeleid iemand is, hoe minder geschikt 

hij/zij denkt te zijn voor het leger)  

 
Suggesties voor campagnemakers: 

• Inspelen op jobtraining  
• Deel uitmaken van een team  
• Levenslange vriendschappen  
• Sociaal prestige  
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• Voor vrouwen: garantie op gezondheidszorg als bijkomende overtuigende 
factor 

Rekruteringscampagnes leger tijdens WO II  

Amerikaanse leger had nood aan extra krachten (vrouwen) 

à Grootschalige campagnes opgezet om vrouwen te overtuigen bij het leger te 
komen  

• Afbeelding die toen gebruikt werd: ‘We Can Do It!’  
• Op de dag van vandaag nog steeds een teken van feminisme  

Kenmerken rekrutering:  

• Tijdelijk karakter  
• Combinatie met huishoudelijke taken (dubbele rol)  

o Voltijdens werkkracht en voltijds moeder  
• Heldinnen, maar dan aan het thuisfront (niet echt in gevecht gaan, eerder 

voorbereidend werk treffen)  
• Hulp, loyaliteit en steun voor de mannen  
• Patriottisme en liefde à iconische afbeeldingen voor gebruikt  
• Tolerantie, zonder morren  
• Geïdealiseerd beeld van ‘thuis’ en ‘de familie’  
• ó Na de mobilisatie: ontslag en terug naar de huis mogen, vormden een 

‘beloning’  

Niet zo’n feministische aanpak, maar na hun dienst weigeren veel vrouwen terug 
naar huis te keren (geproefd van het professionele leven)  

à Invloed gehad om de emancipatiebeweging  

 
Rekruteren voor defensie: theorie  

Self-to-prototype matching theory  

• Eén van de theorieën die verklaart waarom mensen kiezen voor een bepaald 
beroep  

• Onderscheid tussen drie verschillende soorten prototypes: 
o Self-prototype: hoe zie jij jezelf en welke toekomst zie je voor jezelf? 

§ Deze denkprocessen hebben invloed op je studiekeuze als 
tiener, maar ook je carrière als volwassene 

o Person-prototype: abstracte (vaak stereotype) beeld dat jij hebt van 
mensen die een bepaalde job uitoefenen  

§ Bv. hoe ziet een typische soldaat eruit en wat zijn zijn/haar 
persoonlijkheidskenmerken? 

§ Bv. hoe ziet een influener eruit?  
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o Person-in-situation prototype: beeld dat je hebt over een bepaald 
berorep in een specifieke context  

§ Bv. wat doet een soldaat precies en waar?  

De 3 prototypes komen samen in de self-to-prototype matching approach  

è Stappen: 

1. Inbeelden van prototypische personen waartussen men kan kiezen  
o Bv. bij de opleiding Communicatie Wetenschappen denk je aan een 

woordvoerder of een journalist  
2. Vergelijken van de kenmerken van het prototype met deze van jezelf of van 

de persoon die je zou willen zijn  
3. Keuze valt op beste ‘match’ tussen self-prototype en de person-

prototype/person-in-situation prototype  
o Beste match tussen wie je bent (of wie je wil zijn) en wie de persoon is 

die een bepaalde job uitoefent/een opleiding volgt  

Waarop baseren mensen zich bij het maken van prototypes?  

• Omgeving & familie 
• Maar ook media spelen hierin een belangrijke rol  

o Media zouden bijvoorbeeld kunnen verklaren waarom vrouwen minder 
vaak wetenschappers zijn  

§ Wetenschappers in de media zijn grotendeels mannen  
§ Dit kan ervoor zorgen dat vrouwen meteen de associatie 

‘mannen’ leggen bij de job wetenschapper  
§ Prototype van de wetenschapper is dus mannelijk 

à Hetzelfde voor defensie 

Binnen het leger probeert men dus ook om dit protoype aan te passen  

• Ze zoeken verschillende profielen binnen defensie, waaronder ook vrouwen  
• Ervoor zorgen dat vrouwen hun beeld over een soldaat of medewerker bij 

defensie aanpassen, kan dus van groot belang zijn voor een diverse 
rekrutering  

Campagnes voor rekrutering defensie  

Eerste campagne: mannelijke en dappere marinier in uniform  

• Zou er niet voor zorgen dat vrouwen of mannen met een ander 
uiterlijk/karakter zouden willen werken voor defensie  

Franse campagne: ‘Wordt jezelf’  

• Kijk naar jezelf en ga na of je misschien bij defensie past (ipv kijk naar deze 
persoon en ga na of jij een gelijkaardige persoon bent)  
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Nederlandse campagnes: duidelijke focus op vrouwen  

Inzetten van videogames als tool voor rekrutering  

America’s Army als spel gemaakt door het Amerikaanse leger  

• Je bent een Amerikaanse militair die het opneemt tegen unreal enemies   
o Unreal enemies: er valt niet meteen af te leiden van welk land/welke 

groep de vijand precies afkomstig is, zodat er geen vijandigheid 
tegenover een bepaalde religie of afkomst ontstaat  

• Je kan ook nooit de rol van de vijand innemen, je blijft een soldaat voor het 
Amerikaanse leger  

o Swapping paradigm: de ene groep spelers denken dat zij van het 
Amerikaanse leger zijn en tegen de vijand strijden, het andere team 
spelers denkt hetzelfde  

• Het afstrappen van ‘friendly fire’  
• Combinatie van legerinstructies  

o Uiteindelijke doel is niet om te entertainen, maar te rekruteren  
• Spannend en cool  

 

Dit idee deed ook navolging bij commerciële bedrijven  

• Brandstorm van L’Oréal 
• The Mission:  de toekomstige look en ervaring van een kapsalon ontwikkelen  

 

Inzet van sociale media  

Doel: toegang krijgen tot jongeren en het omzeilen van de ouders als gatekeepers  

Aanpak: 

• Verspreiden van informatie  
• Decentraal platform  
• Mensen met elkaar in contact brengen  
• Persoonlijke ervaringen uitwisselen  

Voorbeelden: Facebook, blogs (menselijke touch geven aan het legerberoep) en 
Twitch   

à Rekrutering via Twitch tijdelijk stopgezet wegens verschillende problemen   
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HOOFDSTUK 4: Strategic issues management  

4.1 De kwestie van het issue  

 
Strategisch issuesmanagement  

• Het strategisch managen van issues  
• Functies:  

o Anticiperen op en het analyseren van issues  
§ Bv. dood van Sanda Dia voor KULeuven  
§ Bv. stress bij zorgpersoneel in tijden van corona  

o Het ontwikkelen van de positie en het standpunt dat de organisatie 
gaat innemen  

§ Eerste vraag: gaan we het issue aanpakken?  
§ Tweede vraag: hoe gaan we het issue aanpakken?  
§ Bij beide stappen moet men met goede argumenten komen  

o Het identificeren van stakeholders wiens steun cruciaal is  
o Het identificeren van het gewenste gedrag van de stakeholders  

 

Stakeholders en stakeseekers  

Stakeholders: kunnen op het debat wegen omdat ze gezien worden als belangrijke 
individuen/groepen door een bedrijf  

Stakeseekers: worden niet erkend door een bedrijf (proberen stakeholders te 
worden)  

Voorbeelden:  

• Dierenrechtenorganisatie Gaia  
• Het slachten van onverdoofde dieren     Morele kwesties  
• People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)  

 
Morele, intrinsieke en instrumentele waarden  

• Morele waarden = collectieve overtuigingen over wat goed of slecht is  
o Worden door een groep gedragen 
o Als lid van de groep krijg je deze mee vanaf het begin 

• Intrinsieke waarden = grote doelen om te bereiken  
o Bv. vrijheid, wereldvrede ... 

• Instrumentele waarden = middelen om zo’n grote doelen te bereiken 
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Morele normen  

• Morele normen = zeer concrete voorschriften of verplichtingen over het 
gedrag dat mensen van elkaar verwachten  

o Laten weinig ruimte voor interpretatie  
o Bv. je mag niet liegen, je mag een ander geen pijn bezorgen, ...  
o De meeste mensen hebben verschillende morele waarden, en dit kan 

voor dilemma’s zorgen  
§ Bv. dierenwelzijn belangrijk vinden, maar ook respect hebben 

voor de tradities van anderen  
§ Op zo’n moment moet je voor jezelf bepalen welke waarde het 

belangrijkste is  

Immoreel en amoreel gedrag   

• Immoreel gedrag = gaat in tegen de morele waarden en normen van een 
maatschappij  

o Morele waarden: respect voor elkaar 
o Immoreel gedrag: moorden  
o Je weet dat het ingaat op de morele waarden van een maatschappij  
o Wat immoreel is in een cultuur of een tijdsperk, is daarom niet immoreel 

ergens anders of op een ander moment  
• Amoraliteit  

o (1) Een persoon die iets doet dat ingaat tegen de heersende normen 
of waarden, maar deze niet kent 

§ Jonge kinderen zijn bijvoorbeeld amoreel  
§ Bv. snoepje stelen in de winkel door een jong kindje is amoreel 

gedrag  
o (2) Amoraliteit kan ook wijzen naar zaken die buiten het spectrum van 

moraliteit en immoraliteit liggen  
§ Bv. het genieten van cultuur  

• Je bent niet immoreel als je een bepaald kunstwerk lelijk 
vindt, maar ook niet moreel als je het prachtig vindt  
 

Drie basishoudingen  

3 basishoudingen die je kan aannemen om een gevoelige kwestie te managen  

1. Reactieve houding = je reageert pas wanneer het issue zich heeft 
voorgedaan  

o Anderen hebben dus het issue geïdentificeerd en hebben bekeken 
hoe deze kwestie opgelost kan worden  

o Jouw organisatie geeft dus een consensus omdat het moet  
o Organisatie heeft niet kunnen wegen op het proces om tot de 

consensus te komen  
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o Je volgt wat anderen hebben beslist voor jou 
o Bv. de KULeuven beslist dat alle vakken een Engelse variant moeten 

hebben à De prof zal dit gewoon moeten volgen 
2. Adaptieve houding = je stelt je open en komt tegemoet aan bepaalde issues 

vooraleer deze rond zijn  
o Bv. de prof merkt op dat sommige graag de les in het Engels zouden 

willen, en speelt hierop in  
3. Dynamische houding = je handelt proactief en je neemt actief deel aan het 

proces om betekenis te verlenen aan het issue 
o Actief proberen wegen op het beslissingsproces  
o Bv. prof vindt dat ieder vak (niet enkel de zijne) ook in het Engels zou 

moeten gedoceerd worden en probeert dit issue aan te kaarten bij 
iedere faculteit in de hoop dit door te kunnen voeren  
à Universiteitsbrede verandering doorvoeren  

De aandacht voor issues volgt een voorspelbaar patroon  

• Grafiek op dia: # artikels die de NYT heeft gewijd aan verschillende 
natuurrampen die zich afgespeeld hebben 

o Orkaan Katrina leek het meeste aandacht te krijgen van de krant, 
waarschijnlijk omdat deze natuurramp het meest relevant was voor 
de staat  

• Wat belangrijker is, is de vorm van de grafiek  
o Vorm van iedere curve (issue) in de grafiek komt telkens terug bij 

een andere curve (issue) 
 

Sterke nadruk op activiteiten voor het tipping point (fase 4 – kantelmoment)  

à Issue attention cycle (Health & Palencher, 2009) 

• Fase 1: initiation phase  
o Fase wordt vaak opgestart door een bepaalde trigger  
o Bv. een bepaald rapport over de klimaatopwarming  

• Fase 2: interpretation phase  
o Een beperkt aantal mensen bestuderen het issue verder  
o Bv. wetenschappers en ngo’s over klimaatproblemen  
o Belangrijk dat zij na onderzoek het als een issue blijven zien, anders 

verdwijnt het van de agenda  
• Fase 3: implication phase 

o Men begint het onderwerp beter te begrijpen en krijgt een idee van 
wat de oorzaken en gevolgen van de kwestie zijn  

o Bv. veel data verzameld die bewijst dat er inderdaad sprake is van 
een klimaatopwarming (oorzaak: broeikaseffecten)  

o Proberen de aandacht van het grote publiek erop te vestigen 
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• Fase 4: ignition phase  
o Kantelmoment waarop de aandacht voor het onderwerp viraal 

gaat  
o Verloopt vaak via een key-moment: de media springen op het 

onderwerp en plaatsen er plots heel veel artikels over  
o Op die manier komt het issue voor op de publieke agenda  

• Fase 5: influencing phase  
o Eenmaal het issue geplaatst wordt op de publieke agenda, zullen 

beleidsmakers druk beginnen voelen om iets te doen aan het issue  
o De organisaties gaan grote middelen inzetten om hun belangen te 

verdedigen (weerstand tegen ongunstige wetgeving)  
o Verschillende spelers gaan dus het publiek en de politici proberen 

te overtuigen van het eigen gelijk  
• Fase 6: imposition phase  

o Er wordt een beslissing genomen en bepaalde voorschriften worden 
opgelegd om het issue op te lossen  

o Media-aandacht voor het issue zal langzaam verdwijnen  

Het belang van belangen  

In beiden kampen (voor en tegen) worden er coalities gevormd  

• For-profit coalition = coalitie van stakeholders die belang hebben bij de 
kwestie  

o Bv. oliemaatschappijen bij de klimaatopwarming  
o Werken vaak samen met de overheid, omdat ze vaak dezelfde 

belangen hebben  
• Non-for-profit coalition = bestaat uit ngo’s, wetenschappers,... 
• Government coalition = wetgevende macht van verschillende niveau’s 

(lokaal, regionaal, nationaal en internationaal)  

Tot de jaren zeventig vorige eeuw: vooral de government en de for-profit coalitions 
die samenwerkten als bondgenoten  

• For-profit coalitions zijn nog steeds belangrijke partners van de overheid  
• MAAR vanaf de jaren zeventig begonnen ook de non-for-profit coalitions 

samen te werken met de overheid  
o Meestal rond mileu-issues 

• In bepaalde gevallen werken de 3 soorten coalities met elkaar samen  
o Bv. de strijd tegen obesitas  

 
Welke belangen kunnen er allemaal spelen?  

In volgende voorbeelden wordt er besproken welke belangen er allemaal kunnen 
spelen en hoe mensen verschillend reageren op issues vanuit hun eigen belangen 
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+ Welke rol speel jij hierin als communicatiemanager en welke keuzes kan jij maken?  
 

Case 1: de ziekte van Alzheimer  

Je zou verwachten dat alle partijen op dezelfde manier denken over dit issue  

• Maar uit onderzoek van Van Gorp & Vercruysse (2012) bleek dat twee 
specifieke stakeholders verschillende belangen hadden  

o Farmaceutische sector en de wetenschappers die genetisch 
onderzoek doen naar de ziekte  

• Hebben er beiden grote belangen bij dat er over de ziekte op een bepaalde 
manier gedacht wordt  

o ‘Angstaanjagend’ vs. ‘mogelijk geneesbaar door medicijnen’  
• Laatste jaren is er een alternatief denkbeeld ontstaan over de ziekte: ‘je kan 

alzheimer proberen te voorkomen, maar als je het toch krijgt, is het niet 
meteen voorbij’  

o Mensen kunnen met de nodige zorg nog een heel aantal mooie jaren 
beleven  

o Minder angstaanjagend beeld positief voor ouderen en hun omgeving 
• Farmaceutische sector en wetenschappers waren niet blij wanneer de focus 

werd verlegd naar de zorg  
o Want gevolg: minder middelen voor onderzoek naar medicijn en 

minder inkomen voor farmaceutische sector  
o Willen op dezelfde manier behandeld worden als wanneer het gaat 

over kanker of AIDS  
• Deze belangen zorgen ervoor dat beiden partijen een beangstigend en 

stigmatiserend beeld over de ziekte prefereren  
o ‘Het is een ziekte waar je niet kan mee leven, maar het valt wel te 

voorkomen en mogelijks te genezen’  
o Op die manier aandacht van media + geld overheid voor onderzoek 

Ook andere stakeholders zetten grote campagnes op voor fondsenwerving  

• Bv. Stichting Alzheimer Nederland 
• Ook zij gebruiken vaak beangstigende en stigmatiserende benadering voor 

de ziekte  
• In de campagne wordt er beweerd dat het de ‘omgeving is van de patiënt 

met Alzheimer die echt leidt aan de ziekte’  
o De campagne roept de omgeving dus op om mee te vechten voor 

Alzheimer  
• Ondertussen worden minder stigmatiserende beelden gebruikt  

è Als communicatiemedewerker sta je hier dus voor een dilemma: om aandacht te 
krijgen van de media en het publiek moet je de ziekte zo beangstigend en 
stigmatiserend mogelijk voorstellen  
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• Hoe angstaanjagender de ziekte voorgesteld wordt, hoe meer aandacht de 
ziekte krijgt en hoe meer middelen en geld er in zal gezet worden om het issue 
op te lossen  

• MAAR hoe meer je de mensen angst aan praat, hoe meer je patiënten 
stigmatiseert  

o Patiënten zouden hierdoor uitgesloten kunnen worden door de 
maatschappij  

• Je moet dus een goede balans vinden tussen problematiseren en 
deproblematiseren  

 
Case 2: Nucleair Forum  

Overstappen naar alternatieve energiebronnen (windmolens, zonne-energie, ...) in 
plaats van kernenergie  

• Natuurlijk zijn er een heleboel stakeholders die zich hiertegen keren (bv. 
eigenaars kerncentrales, werknemers, ...)  

• Tot nu toe zijn ze er goed in geslaagd om de overstap naar 100% alternatieve 
energiebronnen te voorkomen  

• Nucleair Forum wordt gefinancierd door de nucleaire sector zelf  
o Daaraan verbonden onderzoekscentrum wordt mede ondersteund  
o Het is dus een voorbeeld van een front group  

• Op dia een campagne van het forum te zien  
o Op basis van de input van verschillende burgers maakten zij dit 

schema om voor te leggen aan de media  
o Waarschijnlijk werd deze input verzonnen door het forum zelf  
o Met deze campagne probeerden het forum het publiek duidelijk te 

maken dat kernenergie een belangrijke rol blijf spelen  
o Kernenergie wordt voorgesteld als iets ongevaarlijk 

• In plaats van zowel positieve als negatieve punten te gebruiken in haar uitleg, 
stelt ze alles gewoon veel mooier voor dan het werkelijk is  

o Gegevens die ze gebruiken zijn wel juist, maar ze bespreken niet de 
andere kant van de medaille  

 
Advertentie van Westinghouse in de Belgische pers  

Kerncentrales werden gebouwd en de personen die instonden voor de bouw 
kwamen met dezelfde argumenten als de argumenten die nu nog steeds 
aangehaald worden in de discussie rond kernenergie  

• Promoten de centrales met ‘veilig’, ‘innovatief’ en ‘niet vervuilend’  
• Laatste decennia zijn er daarentegen al enkele kernrampen gebeurd  
• Kerncentrales proberen ongelukken die er zijn te minimaliseren  
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Advertentie van 2015 door het forum  

Kernenergie wordt hier als een duurzame vorm van energieproductie voorgesteld  

• Voorgesteld als de energie van de toekomst, als oplossing voor nog 
vervuilendere alternatieven zoals gascentrales  
 

4.2 Framing Theory 

 
Een niet onbelangrijk aspect van issue management heeft te maken met hoe je het 
issue definieert 

• Bv. is dementie een verschrikkelijk monster of een leefbare ziekte, is de 
klimaatopwarming een bedreiging voor de mensheid of een natuurlijk 
fenomeen, ...  

• Stakeholders kunnen hetzelfde issue dus op verschillende manieren definiëren  

 
Betekenisconstructie  

• Als individu bevinden we ons dus op een marketplace of ideas  
o Verschillende groepen proberen hun conceptualisatie van het issue te 

verkopen  
§ Wat is het issue? 
§ Wat zijn de oorzaken? Wie draagt schuld?  
§ Wat zijn de gevolgen?  
§ Hoe kunnen we het probleem aanpakken?  

o Heel veel verschillende invalshoeken die soms botsen met elkaar  
• Als persoon wegen we al deze argumenten en visies tegen elkaar af en 

komen we zelf tot een conceptualisering van het probleem  
o Ook onze eigen mening en ervaring spelen hierin een rol  
o We kunnen onze visie delen op sociale media, delen met vrienden, ... 
o Op die manier kunnen we actief betekenis geven aan het issue  

Toch zijn er bepaalde essentiële elementen die maken dan bepaalde personen of 
organisaties hierin meer doorwegen dan anderen  

• Macht om betekenis ‘op te leggen’ aan anderen  
o Bv. bekende expert die praat over de klimaatcrisis in plaats van een 

gewone burger  
o Ook economische, politieke en sociale macht spelen een rol  

§ Bv. wanneer de eerste minister iets te zeggen heeft over een 
issue, zal hier vaak veel belang aan gehecht worden  

• Vertrouwen  
o Het publiek moet vertrouwen hebben in de persoon die het zegt  
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o Bv. standpunten van de eerste minister zullen waarschijnlijk niet 
gevolgd worden door personen die tegen de Vivaldi-regering zijn  

o Belangrijk voor organisatie: publiek moet de perceptie hebben dat 
organisaties alleen uit eigen belang handelen  

§ Zo wek je meer vertrouwen op  

 
Instrumentarium  

Om je argumenten beter te doen overkomen of beter te structureren, kan je gebruik 
maken van vertrouwde narratives  

à Hebben een groot retorisch potentieel, omdat het publiek ze zo goed kent. Het 
publiek kan dus zelf het verhaal afmaken  
 
Dramatis personae 

= rollen die heel vaak terugkomen in verhalen  

• Je kan hierop inzetten in je communicatie om het issue heel duidelijk te 
structureren 

• Case: #metoo-beweging  
o De vrouwen die het issue aankaarten beginnen het verhaal vaak als 

slachtoffers 
o Maar ze blijven niet bij de pakken zitten en eindigen door hun moed 

vaak als helden die het opnemen voor de zwakkeren en het opnemen 
voor de goeden  

Dyadic completion  

= link die we automatisch leggen tussen schade/kwaad (slachtoffers) en immoraliteit 
(vijanden)  

• Vijanden zijn duidelijk te definiëren in het #metoo-verhaal 
• Je moet als persoon zelf deze vijand in het verhaal niet meegeven aan de 

lezers 
o Ze definiëren die vijand automatisch zelf  

• Op basis van de cultuur waarin we leven, eigen ervaringen, ... vervolledigen 
we bepaalde verhalen 

o Niet iedereen komt dus tot dezelfde conclusies  
o Bv. niet iedereen zal meegaan in het perspectief dat vrouwen van 

#metoo heldinnen zijn  
• Je kan dus heel veel zeggen, met weinig woorden  

o Je kan met weinig woorden het publiek een aanknopingspunt geven 
zodat zij het zelf kunnen aanvullen  
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Begripsbepaling  

• Frame = bepaald perspectief op de werkerlijkheid  
o Elk frame zal een issue op een bepaalde manier definiëren  

• Frames geven telkens aanleiding tot een andere redenering 
o Afhankelijk van wie het probleem definieert (het frame dat gebruikt 

wordt) ga je andere actoren als verantwoordelijk zijn, andere oorzaken 
zien, gevolgen anders inschatten, ... 

o Andere aspecten van het issue worden belicht, waardoor het issue 
telkens op een verschillende manier gepercieerd wordt  

• Bv. verhaal rond Bart de Pauw kent twee verschillende frames  
o 2 lenzen om naar dezelfde werkelijkheid te kijken, en die beiden zorgen 

voor een heel verschillende invulling van die werkelijkheid  
o Schuldig vs. slachtoffer  

• Vaak bestaan er meer frames dan slechts 2 om een issue te definiëren  
o Elk met hun eigen stukje waarheid  

 
Framing en counterframing  

Een frame bestaat uit 2 elementen: framing devices en reasoning devices  

• Framing devices: metaforen, visuele beelden, woordkeuze, ...  
o Worden altijd expliciet vermeld in een tekst en willen een bepaald 

frame triggeren  
o Bv. iemand aanduiden als held in het verhaal  

• Reasoning devices: logische redenering van het frame wordt opgezet  
o Duidt een probleem aan  
o Oorzaak, wie is verantwoordelijk, wat zijn de gevolgen, wat is de 

oplossing?  
o Kunnen expliciet aanwezig zijn in de tekst, maar is niet noodzakelijk  
o Bv. wie het heeft over de risico’s van kernenergie moet niet meteen 

een oplossing meegeven  
§ Kracht van frames is dat mensen zelf de tekst kunnen aanvullen, 

vanuit hun eigen leefwereld en kennis over de cultuur  

 

 

 

 

 

 

 



 81 

Bij reasoning devices ga je de tekst zelf aanvullen en interpreteren vanuit je eigen 
referentiekaders (= schemata) 

• Schemata kunnen de onbrekende elementen in een tekst aanvullen  
• Bv. wanneer een tekst het enkel heeft over de slachtoffers van seksueel 

geweld  
o Zelf nadenken over wie de daders zijn, waarom zij dit gedrag stellen, 

hoe ze gestraft moeten worden, ...  

De betekenis van een tekst is dus zowel individu als contextafhankelijk  

• We hebben allemaal een verschillende achtergrond, mening, ervaringen, ...  
o Hierdoor gaan we niet allemaal exact dezelfde betekenis geven aan 

een issue  
• Ook de context speelt een rol: frames vinden vaak hun ingang in een cultuur  

o Door een proces van socialisering worden die frames ons van jongs af 
aan meegegeven  

o Bv. wat kunnen we verwachten over mensen met mentale problemen 
o Die culturele invloed kan hard doorwegen  

 

De al dan niet bewuste keuze van een invalshoek  

Framing kan bewust en strategisch ingezet worden  

• Op die manier bepaalde associaties opwekken bij het publiek en ze op een 
gelijkaardige manier een issue te laten definiëren  

Voorbeeld: ‘Het verste dat ik durf gaan, is de apotheek’  

• Gebruik gemaakt van een specifiek frame: ‘ze zijn vaak een beetje naïef als 
ze op straat worden aangesproken (makkelijk doel voor misdadigers)’  

Bewuste variant van het verhaal wordt vaak als manipulatief gezien, maar framing is 
vaak een onbewust iets  

• We hebben niet altijd de tijd om alle aspecten van een issue uitvoerig te 
bespreken als communicatiemedewerker 

• Op die manier gaan we onbewust een issue framen, door sommige aspecten 
te belichten en sommigen helemaal niet 

• Je hebt vaak de ruimte, tijd of kennis niet om een issue tot in de details te 
bespreken  

 
Basismechanismen van framing  

1. Vereenvoudiging (simplifiation) 
o Een frame vereenvoudigt de werkelijkheid omdat het vaak focust op 

een beperkt aantal aspecten van die werkelijkheid  
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o Is zowel een zwakte als een sterkte  
§ Zwakte: elk frame mist nuance en biedt slechts een heel beperkt 

beeld  
§ Sterkte: zaken worden duidelijker voorgesteld  

2. Associatie (of analogie)  
o Schijnbare associatie tussen het frame en de werkelijkheid  
o Je legt een link tussen de werkelijkheid en een bepaald beeld ervan  
o De werkelijkheid wordt bijgevolg gezien in termen waarmee je 

vergelijkt  
3. Causaliteit (causation) 

o Helpt om de complexiteit van de werkelijkheid te vereenvoudigen en 
de werkelijkheid minder complex voor te stellen  

o Bepaalde oorzaken en gevolgen meegeven aan het publiek 
 

4. Culturele resonantie (cultural resonance)  
o Culturele elementen zorgen ervoor dat je niet alles expliciet moet 

vermelden in je tekst  
o Het publiek kan en zal zelf de onbrekende elementen aanvullen  
o Voorwaarde: publiek moet vertrouwd zijn met de culturele elementen 

die je gebruikt  

 
Case: genetisch gemodificeerde organisamen (GGO’s)  

Complex issue waarover heel wat discussie bestaat en verschillende belangen 
spelen  

• In Amerika worden GGO’s niet als problematisch of bedreigend gezien, maar 
net als een enorme vooruitgang van de wetenschap  

• In Europa worden GGO’s wel gezien als iets gevaarlijks 
o De regels in Europa zijn dus ook veel strikter  
o Belangrijke reden? Anti-GGO groepen waren zeer strategisch in hun 

framing  

De Europese anti-GGO lobby’s bracht GGO’s in connectie met Frankenstein  

• Zorgde bij veel mensen voor culturele resonantie  
• ‘Als er wordt gespeeld met het genetische van organismen, worden er 

Frankensteinwezens gecreërd’  
o Monster dat we niet kunnen controleren en bedreigend is  

• Frame geeft een zeer vereenvoudigde werkelijkheid van de complexe 
realiteit van GGO’s  

o Aantrekkelijk en begrijpelijk verhaal  

è Frame werd door (kwaliteits)media opgepikt en zo overgebracht naar het publiek 
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Culturele elementen die je kan gebruiken als framing devices  

 

 

 

 

 

 

 

 

Door deze culturele elementen in te zetten je tekst kan je je tekst kort en krachtig 
houden, maar toch heel veel vertellen  

à Mensen die vertrouwd zijn met het culturele element, vullen de tekst zelf aan  

Voorbeeld: David en Goliath  

Conflict tussen David en Goliath geeft weer welk frame device ontzettend vaak 
gebruikt wordt door de media  

• In allerlei verschillende contexten: voetbal, economie, politieke conflicten,...  
• Het framed een issue als een strijd  

o Strijd tussen twee ongelijke partijen, waarbij impliciet gezegd wordt dat 
we sympathie moeten hebben voor de zwakkere partij (David)  

• Door het gebruik van dit frame kunnen teksten weergeven wie de sterke en 
zwakke partijen zijn in het verhaal, zonder deze partijen expliciet zo te 
vernoemen  

Historisch perspectief  

• Bepaalde frames blijven onopgemerkt door het publiek  
o De frames zijn zodanig ingebed in een cultuur, dat ze voor de leden 

van die cultuur niet opvallen  
• Als je kijkt naar teksten uit andere culturen of teksten van vroeger, zal het veel 

gemakkelijker zijn om frames op te merken  
o Publieke debat is verschoven en teksten zullen vandaag de dag dus 

vreemd aanvoelen  
• Bv. reclamecampagne Jagermeister  

o Vandaag de dag is het not done om alcohol te drinken tijdens de 
werkuren  

• Bv. reclamecampagne die beweert dat alcohol gezond zou zijn  
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Problematiserende frames en deproblematiserende counterframes  

Elk frame definieert een issue op een bepaalde manier à Die probleemdefiniëring is 
heel belangrijk  

• MAAR het vinden van een probleem is essentieel, even essentieel als het 
vinden van oplossingen  

o In de maatschappij ligt de focus vaak op het vinden van een oplossing 
• Uitspraak Einstein: Bepaalde problemen kunnen pas opgelost worden, als ze 

worden geherformuleerd  

Het is essentieel om als communicatiemanager aandacht te hebben voor framing 
en het vinden van ‘nieuwe’ invalshoeken  

• Zo kunnen bepaalde problemen die onoplosbaar lijken, toch opgelost 
worden  

• Omgekeerde is ook waar: het veranderen van frame kan er ook voor zorgen 
dat bepaalde praktijken plots als een probleem worden gezien (bv. Zwarte 
Piet)  

• Om aandacht te krijgen van de media en beleidsmakers, moet je een issue 
vaak problematiseren  

o Hoe groter het probleem is of lijkt, hoe groter de kans dat het 
aandacht krijgt van de media en beleidsmakers  

o Maar iets té problematisch voorstellen, kan ook een negatief effect in 
zich dragen  

Daarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen problematiserende frames en 
deproblematiserende counterframes  

• Problematiserende frames stellen het issue voor als een probleem  
• Counterframes zeggen dat het issue eigenlijk niet zo erg is of zelfs helemaal 

geen probleem is  

! Problematiserende frames zijn niet altijd te vermijden en ook het gebruik van 
counterframes is niet altijd aan te raden  

• Frames hebben nut, omdat ze zorgen voor aandacht voor het issue  
• Het gebruik van counterframes kan ook problematisch zijn, omdat ze soms 

doen uitblijken dat een issue geen probleem vormt, terwijl dit in de realiteit 
wel het geval is  

• Bv. klimaatsverandering  
o Idee dat het een fenomeen is dat weinig risico’s inhoudt = 

counterframe  
§ Weldegelijk problematisch, want hierdoor gaan we niks doen 

om de klimaatverandering tegen te gaan  

 



 85 

Rol van communicatiemanager: een combinatie van frames en counterframes 
gebruiken  

• Zet mensen aan om alternatieve interpretaties van een issue tegenover elkaar 
af te wegen en geeft meer nuance 
 

4.3 Strategic issues management  

 
Dit stuk is gebaseerd op een onderzoek rond de framing van psychische 
aandoeningen dat werd uitgevoerd in 2017  

• Onderzoeksteam definieerde 5 problematiserende (stigmatiserende) frames 
en 7 deproblematiserende counterframes  
 

Problematiserende frames  

1. Angst voor het onbekende  

• Probleemdefiniëring: de persoon = de aandoening  
• Framing devices 

o Woorden: een depressieveling, een schizofreen  
o Adjectieven: agressief, bizar, geschift en abnormaal  

• Psychische aandoening worden hier gelinkt aan gevaar en 
onvoorspelbaarheid  

• Ook in de nieuwsmedia wordt er vaak bericht aan de hand van dit frame 
• Oplossing: wegsteken in een psychiatrische instelling, niet om ze beter te 

maken maar om ze weg te houden van de samenleving  
o ó Zelfcontrole: psychische aandoening wordt hier gezien als zo goed 

als ongeneselijk  

2. Zelfcontrole   

• Probleemdefiniëring: psychische aandoeningen zijn een uiting van het gebrek 
aan zelfcontrole  

o Het frame stelt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun 
aandoening, omdat de aandoening het gevolg is van het té veel 
stellen van bepaald gedrag  

o Bv. verslavingen en burn-outs  
• De aandoening is de schuld van de mensen zelf  

o Oplossing: men moet meer zelfcontrole hebben, stoppen met het 
stellen van het gedrag  

• ‘Willen beter worden’  
• Bv. als je depressief bent, dan ‘mag je niet in je bed blijven liggen maar naar 

buiten komen en onder de mensen komen’  
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• Bv. heb je een eetstoornis, dan ‘moet je gewoon proberen te eten stap per 
stap’  

3. Het monster   

• Probleemdefiniëring: een psychische aandoening is een externe en machtige 
factor die personen tot slachtoffer maken  

• Framing devices 
o Demonen’, ‘beesten’, ‘monster’  
o Vaak verwezen naar een strijd: ‘persoon verloor de strijd’ 

• Persoon is op de vlucht voor de psychische aandoening, maar vroeg of laat 
zal het monster toeslaan  

• Pessimistisch perspectief: psychische aandoening is veel sterker dan de 
persoon zelf, waardoor de persoon hoe dan ook zal verliezen  

o Zelfs nadat mensen er vanaf gerkaken, blijven aandoeningen altijd op 
de loer liggen en zullen ze opnieuw toeslaan 

o Psychische aandoening blijft groeien doorheen de tijd, waardoor het 
uiteindelijk het hele leven van de persoon overneemt  

• Oplossing: vechten tegen de aandoening  
o Met behulp van bondgenoten zoals dokters en psychiaters  
o Helpen in hun strijd, niet opsluiten (ó angst voor het onbekende)  

• Belangrijke opmerkingen:  
o Sympathie voor de underdog: loopt niet weg van de aandoening, 

maar strijd ertegen met al zijn kracht  
• Niet echt optimistische blik op de afloop van zo’n aandoening, maar wordt 

toch vaak gebruikt als frame door de zieke mensen zelf  
o Coping-mechanisme 
o De oorzaak ligt niet bij hunzelf, ze zijn niet zelf verantwoordelijk voor hun 

aandoening  
§ Iedereen kan slachtoffer worden, zij werden gewoon gekozen  

• Aandoening is niet inherent aan de persoon (ó Angst van het onbekende)  
o Er bestaat een kans dat je van een psychische aandoening kan 

genezen, er is hoop 

4. De zwakste schakel   

• Probleemdefiniëring: een psychische aandoening is inherent aan de persoon, 
oorzaak van genen of bijvoorbeeld zijn of haar persoonlijkheid   

o Bv. als gevolg van een persoonlijkheidskenmerk zoals perfectionisme  
o Psychische aandoeningen zouden ook erfelijk zijn  
o DUS het zijn oorzaken waar de persoon weinig of niets aan kan 

veranderen  
• Moeilijke oplossing: je kan niet zomaar je persoonlijkheid of genen veranderen  

o Enige oplossing: de zwakke schakels verwijderen, zodat ze de rest van 
de ketting niet in gevaar brengen  

o Bv. iemand met een burn-out niet meer terug laten werken  
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§ Als de persoon terug zou uitvallen, zou dit negatief zijn voor de 
collega’s, want dan moeten zij meer werk opnemen 

• Focus frame: ‘De samenleving mag niet lijden als gevolg van enkele zwakke 
schakels’ 

o Er zijn sterke en zwakke mensen, en die zwakke mensen mogen de 
sterke mensen niet verzwakken  

• Enkele variaties op het frame:  
o Redenering omdraaien: zelfs sterke mensen kunnen slachtoffer worden 

vaan een aandoening 
o Aandoening gebruiken als uitvlucht om de aandoening van zichzelf af 

te schuiven 
§ Bv. wordt soms gebruikt tegen de claim van 

ontoerekeningsvatbaarheid in een gerechtelijke context  

5. Een gemakkelijke prooi   

• Probleemdefiniëring: probleem ligt bij de geestelijke gezondheidsindustrie  
o Mensen gaan naar een psycholoog of nemen medicatie 

voorgeschreven door een psychiater omdat zij een gemakkelijke prooi 
zijn voor mensen en bedrijven die niet het beste met hen voor hebben  

o Mensen ‘met een aandoening’ zijn dus eigenlijk naïevelingen die vallen 
voor de trucjes van de gezondheidsindustrie  

• Veel mensen en bedrijven die werken rond psychische gezondheid zouden 
volgens dit frame onethisch zijn, en voornamelijk gericht zijn op het geld dat 
ze kunnen verdienen  

• Bv. diagnose geven aan persoon die perfect normaal is, waardoor ze in 
behandelingen gaan en therapieën volgen, wat voor hen veel geld opbrengt 

• Ook de farmaceutische industrie is problematisch volgens dit frame  
• Oplossing: de industrie moet aan banden gelegd worden, er moet een 

grondig ethisch kader zijn, en er moeten onafhankelijke definities zijn over 
bepaalde aandoeningen en de behandelingen die daarvoor geschikt zijn  
 

Deproblematiserende counterframes  

1. Een mozaïek  

• Probleemdefiniëring: een persoon bestaat uit heel veel verschillende facetten  
o Bij iedereen is er hier en daar een hoek af  
o ó Angst voor het onbekende  

§ Een psychische aandoening is geen allesbepaald kenmerk, 
want het is maar één van de vele kenmerken van een persoon  

§ Een persoon met een psychische aandoening is niet ‘zot’ of 
‘gek’, want iedereen is op zijn eigen manier een beetje gek  

• Het is eigenlijk arbitrair om iets aan te duiden als een psychische aandoening  
o Bv. de psychische aandoening ‘dwangneurose’  
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§ In sommige gevallen kunnen we dit gewoon zien als ‘bijgeloof’ 
(bv. altijd dezelfde sokken aandoen bij een examen, altijd 
dubbelchecken of de voordeur gesloten is, ...)  

§ In andere gevallen, wanneer de persoon zelf er veel last van 
ervaart, kan je het zien als een psychische aandoening en kan 
er hulp aangeboden worden  

• Oplossing: nadruk op de hele mens  
o Indien dat deze persoon het zelf nodig heeft om er iets aan te doen, 

kan er gezorgd worden voor gepaste hulp 
• Ook enkele beperkingen bij dit frame:  

o Er zijn bepaalde psychische aandoeningen die niet geaccepteerd 
worden door de samenleving en waarbij het aspect van ‘hulp zoeken’ 
niet gewoonweg bij de persoon zelf ligt die eronder lijdt (bv. pedofilie) 

o  Het onderscheid tussen een aandoening en karaktereigenschappen 
vervaagt à Wanneer spreken we dan van een aandoening?  

§ Bv. dwangneurose vs. perfectionisme of bijgeloof 

2. Het bijzondere   

• Probleemdefiniëring: een psychische aandoening is de uiting van bijzondere 
kenmerken  

o Alleen bijzondere mensen krijgen een psychische aandoening  
• Bv. ‘om goede kunst te maken, moet je worstelen voor je problemen’  
• Bv. ‘mensen met autisme hebben verschillende bijzondere kenmerken, zoals 

enorm goed kunnen rekenen en kunnen onthouden hoe het weer was op 
een specifieke dag in verleden’  

• Een psychische aandoening is dus niet iets om je voor te schamen, maar iets 
om trots op te zijn  

o Mensen zonder psychische aandoening zouden eigenlijk veel kunnen 
bijleren van mensen met een aandoening  

• Gebruik van dit frame kan ondanks dat het deproblematiserend is, toch 
problematisch zijn  

1. Het kan gebruikt worden om psychische aandoeningen te 
verheerlijken  
§ Bv. pro-ana beweging  
§ Mensen met een eetstoornis moeten geen hulp zoeken, maar 

net trots zijn op hun lichaam 
2. Het frame kan onrealistische verwachtingen creëren omtrent 

mensen met een psychische aandoening  
§ Zo zouden we kunnen verwachten dat alle kinderen met 

autisme enorm goed kunnen rekenen of onthouden  
§ De meeste mensen met een aandoening hebben namelijk niet 

zo’n spectaculair talent  
§ Kan er op die manier voor zorgen dat deze mensen een 

negatiever beeld over zichzelf krijgen  
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3. Een gebroken been   

• Probleemdefiniëring: een psychische aandoening is hetzelfde als een fysieke 
aandoening  

o Het zijn bepaalde symptomen die veroorzaakt worden door 
biologische processen  

• Frame heeft 2 gevolgen:  
1. Binnen dit frame is het heel raar om een psychische aandoening te 

stigmatiseren  
§ ‘Je stigmatiseert toch ook niet iemand met een gebroken been 

of met migraine’ 
§ Psychische aandoeningen en fysieke aandoeningen zijn 

hetzelfde, want ze worden beiden veroorzaakt door biologische 
processen  

2. Hoopvol verhaal  
§ Aangezien een psychische aandoening hier wordt gelijkgesteld 

aan een fysieke aandoening, zorgt dit ervoor dat er veel 
onderzoek gedaan wordt naar dit onderwerp  

§ Mensen die last hebben van een psychische aandoening zullen 
dus in de toekomst geholpen kunnen worden net zoals men snel 
geholpen kan worden bij een fysiek probleem 

• Belangrijke opmerkingen:  
o Vergelijken met het hebben van een gebroken been, een verkoudheid 

of suikerziekte als framing device  
§ Met welke fysieke aandoening je het zal vergelijken, zal 

beïnvloeden welke nuance er gemaakt wordt  
§ Van een gebroken been kan je na X aantal maanden verlost 

zijn, suikerziekte zal daarentegen langer een probleem zijn 
o Nadeel: in de praktijk is de genezing van psychische aandoeningen 

niet zo eenvoudig  
§ Sommige aandoeningen zijn helemaal niet geneesbaar  

4. De ongenode gast   

• Tegenovergestelde frame van ‘het monster’  
• Probleemdefiniëring: de aandoening wordt ook hier voorgesteld als een 

externe actor die plots in je leven verschijnt en je leven zal veranderen  
o Maar: je moet niet bang zijn van die ongenode gast en met hem in 

gevecht gaan  
o Je moet leren met die aandoening om te gaan en de aandoening 

integreren in je leven  
• Oplossing: door je aandoening te aanvaarden, zal het je leven niet 

overheersen  
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5. Een aardverschuiving   

• Probleemdefiniëring: een psychische aandoening is een begrijpelijke reactie 
op een erge of traumatische gebeurtenis  

o Bv. gepest geweest zijn, een auto-ongeval gehad hebben, ...  
• De oorzaak is hier extern, waardoor de persoon niet zelf verantwoordelijk is 

voor zijn of haar aandoening  
• Oplossing: om te herstellen moet de persoon het traumatische voorval kunnen 

verwerken (bv. herinneringen bovenhalen), maar het is onwaarschijnlijk dat 
een persoon volledig zal herstellen  

o Je kan beter worden en terug je oude leven oppikken, maar vaak niet 
volledig  

• Zwakte van dit frame: gedachte dat iedere aandoening het gevolg is van 
een traumatische gebeurtenis  

o Sommige aandoeningen hebben een biologische oorzaak  
o Het frame ‘een gebroken been’ en ‘een aardverschuiving’ geven 

apart maar één kant van het verhaal weer  

6. De tocht   

• Probleemdefiniëring: een psychische aandoening is één van de vele 
hindernissen die je tegenkomt op je levenspad  

o Deze hindernis zal je plan in kleine of grote mate verstoren  
o Sommige mensen kunnen deze hindernis wegwerken, anderen zullen 

hun plannen volledig moeten aanpassen  
• Framing devices die gebruikt worden binnen dit frame hebben vaak iets te 

maken met reizen 
• Je wordt in de tocht bijgestaan door gidsen, die je helpen om de hindernissen 

te overbruggen (bv. familie, psychologen, ...)  
• Belangrijk kenmerk: je kan groeien als persoon door je hindernissen te 

overwinnen  

7. De kanarie in de mijn   

• Probleemdefiniëring: de oorzaak van de aandoening ligt volledig buiten het 
individu  

o Het is te verwijten aan de toxische omgeving of samenleving waardoor 
het individu omringd is  

o Bv. hoge werkdruk als oorzaak voor een burn-out  
o Bv. onrealistische schoonheidsideaal voor een eetstoornis  

• Het is dus niet logisch om de persoon met de aandoening met de vinger te 
wijzen, aangezien hij of zij er geen schuld in draagt  

o De persoon is niet zwak, maar een waarschuwing voor een lot dat veel 
mensen te wachten staat als het systeem niet verandert  

• Oplossing: het brede systeem aanpassen 
o Verantwoordelijkheid ligt dus bij beleidsmakers  
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• In dit frame staat het individu vrij machteloos tegenover zijn of haar 
psychische aandoening  

o Lot ligt in de handen van beleidsmakers 
   

Het voorkomen van frames in Vlaamse kranten en tijdsschriften (onderzoek 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom is het belangrijk om dit te onderzoeken?  

• Voor mensen die veel nieuws meepikken en voortdurend worden 
blootgesteld aan diverse frames, zullen frames voor weinig problemen zorgen  

• Voor mensen die zelden het nieuws meepikken via Vlaamse kranten of 
tijdsschriften en dus vaak slechts 1 specifiek frame meepikken, kan dit heel 
problematisch zijn  

o Veel meer kans om een veel éénzijdiger perspectief te zien op een 
psychische aandoening  
 

Drie meest voorkomende frames:  

• Het monster  
• De zwakste schakel  
• Angst voor het onbekende  

è 40% van al de frames die gebruikt worden in kranten en tijdschriften  

 
Andere bevinding? Wanneer kranten en tijdschriften schrijven over een persoon die 
zelf een psychische aandoening heeft, worden er zowel meer frames als meer 
counterframes gebruikt in de berichtgeving  

• Hoe meer frames en counterframes er in een artikel aan bod komen, hoe 
genuanceerder dit artikel is  
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• Journalisten kunnen dus een evenwichtiger beeld geven aan psychische 
aandoeningen door meer mensen met een psychische aandoening zelf aan 
het woord te laten komen  

 
Stigmatiserende frames zorgen voor meer stigma rond mensen die lijden aan een 
psychische aandoening 

è Hoe kunnen we hier tegenin gaan? Framing theory schuift twee mogelijke 
strategieën naar voor  

1. Deframing = weerleggen van stigmatiserende denkbeelden  
o Eenvoudigste manier: stigmatiserende uitspraken ontkennen  

§ Een psychische aandoening is niet jouw schuld, mensen met 
een aandoening zijn niet altijd gevaarlijk, ...  

o Effectiever wanneer men dit ook ondersteund met argumenten  
o Voorbeeld: mythe feit format  

§ Op zo’n format gaan ze bepaalde mythes weerleggen  
§ Maar onderzoek wijst uit dat je daarmee soms een mythe 

versterkt, door hem nog eens te herhalen 
o Werken met ontkenningen wordt door onderzoek niet altijd 

ondersteund als manier om stigma te verlagen  
§ Maar deframing kan in bepaalde gevallen weldegelijk helpen 

2. Reframing = nieuwe perspectieven introduceren, dat volledig wegstaat van 
de stigmatiserende denkbeelden  

o Geen stigmatiserende denkbeelden proberen weerleggen, maar een 
alternatief counterframe introduceren  

o Dit met de bedoeling om mensen duidelijk te maken dat deze nieuwe 
invalshoek eveneens volledig is en hen deze te laten gebruiken  

o Werken met volledig nieuw frame en nieuwe framing devices  
o Maar: belangrijk dat ze jouw geïntroduceerde frame voldoende 

geloofwaardig vinden, aangezien men anders hetzelfde 
stigmatiserende frame gaat blijven hanteren als daarvoor  

 
Effectiviteit strategieën om stigmatiserende frames tegen te gaan  

à Onderzoek van Vyncke en Van Gorp in 2018: experiment bij 400 Vlamingen  

4 condities:  

1. Controleconditie (geen tekst)  
2. Frame de zwakste schakel  
3. Deframe van het frame de zwakste schakel  
4. Reframe door gebruik counterframe de mozaïek 
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Case: mensen met een psychische aandoeningen worden soms gediscrimineerd bij 
het afsluiten van een verzekering  

à Alle deelnemers kregen het voorbeeld van een jonge vrouw te lezen die eind 
2015 geen verzekering kon krijgen bij Belfius omdat ze in het verleden leed aan een 
psychische aandoening  

• Extra opmerkelijke case aangezien Belfius partner is van ‘Rode Neuzen Dag’ 
waarbij men psychische aandoeningen bespreekbaar wil maken  

 
Afhankelijke variabelen: 

• Depression Stigma Scale  
o Schaal die mensen enkele stigmatiserende stellingen omtrent 

psychische aandoeningen presenteert en hen vraagt in welke mate ze 
het hier mee eens zijn  

• Keuze tussen twee beleidsopties  
o OFWEL ‘psychische aandoeningen mogen geen criterium zijn bij het al 

dan niet mogen afsluiten van een verzekering’  
o OFWEL ‘het huidige criterium mag blijven bestaan’  

§ Verzekeringsmaatschappijen mogen psychische aandoeningen 
blijven hanteren als criterium (meer laten betalen of weigeren 
als klant)  

Tabel 1: Resultaten Depression Stigma Scale  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zowel framing en reframing zorgde voor een significante vermindering in 
stigmatisering  

• Toevoeging onderscheid tussen respondenten met of zonder psychische 
aandoening à Extra informatie 

• Voor mensen die geen psychische aandoening hebben (gehad): 
o Deframing verlaagt nog steeds significant het stigmatiserend denken 
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o Het effect van reframing op het stigmatiserend denken is niet langer 
significant  

o Het stigmatiserende frame de zwakste schakel zorgt opvallend genoeg 
ook voor een hele sterke daling in stigma  

• Voor mensen die zelf een psychische aandoening hebben (gehad), kon geen 
enkele manipulatie het stigma doen dalen  

o Het stigmatiserende frame zorgde hier wel voor een stijging in stigma 
ten opzichte van andere mensen met een psychische aandoening  

o Nadat deze mensen een tekst gelezen hebben waarin dit frame wordt 
gebruikt, lieten deze deelnemers blijken dat ze vinden dat andere 
mensen met een aandoening gevaarlijk en onvoorspelbaar zijn, niet 
‘echt’ ziek zijn, ...  

Conclusie: deframing is dus een goede strategie om het stigma te verlagen, maar 
het meest opvallend resultaat is dat het stigmatiserende frame de zwakste schakel 
blijkbaar DE beste manier is om stigma aan te vallen  

à 2 verklaringen: 

1. Sociale wenselijkheid (meeste bewijs voor)  
2. Boemerangeffect: als mensen de claim van het stigmatiserende frame weinig 

geloofwaardig vonden, zullen ze minder stigmatiseren  
 

Tabel 2: Resultaten beleidskeuze  

à Trekken resultaten van vorige tabel serieus in twijfel  

• Mensen die blootgesteld werden aan het stigmatiserende frame, waren 
minder stigmatiserend bij de stellingen, maar hadden een hele sterke 
voorkeur voor de discriminerende beleidskeuze  

o 15 keer zo vaak om aan te geven dat het als criterium gebruikt mag 
worden vergeleken met controlegroep  

• Ook het reframe maakte het waarschijnlijker dat mensen gingen kiezen voor 
de discriminerende beleidskeuze  

o Reframing kon ook niet zorgen voor een significante daling in stigma bij 
de schaal (tabel 1)  

o Conclusie: reframing met counterframe de mozaïek blijkt niet de beste 
strategie om stigma te verlagen bij mensen die nooit zelf een 
psychische aandoening hebben gehad  
 

CONCLUSIE: deframing zou hier de beste strategie zijn  

o Zorgde ervoor dat mensen minder stigmatiserend waren bij stellingen  
o Zorgde ervoor dat mensen minder vaak kozen voor de stigmatiserende 

beleidskeuze  
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HOOFDSTUK 5: Risico- en crisiscommunicatie  

5.1 Casestudie crisiscommunicatie   

 
Begripsbepaling  

De PR van de Titanic 

• Ziaukas (1999) maakte een analyse van de crisiscommunicatie rond het 
zinken van de Titanic  

• Media nam frame over van makers Titanic zelf: ‘the wonder ship’, ‘the biggest 
ship in the world’, ‘the unsinkable ship’, …  

• 2223 passagiers aan boord, en maar 20 reddingsboten  
o Reddingsboten werden gezien als ‘relics from a past time’: een 

esthetisch extraatje, want reddingsboten zijn overbodige luxe  
• Hoe verliep de mislukte crisiscommunicatie na het zinken van de Titanic door 

de White Star Line (eigenaar)? 

Situatie 1: reddingsboodschap in morse vanuit de Titanic op 14/04/1912  

Situatie 2: Sarnoff ontving de boodschap van de Titanic toen hij werkte bij de 
Marconi Wireless Telegraph Company  

• Besloot om meteen de pers in te lichten, maar bracht de White Star Line niet 
op de hoogte (hadden zelf geen ontvanger)  

Situatie 3: White Star Line werd uiteindelijk ingelicht door telegrammen komende van 
haar schip de Olympic (zusterschip Titanic)  

• Telegrammen moesten eerst een hele weg afleggen voor ze bij het 
hoofdkwartier van het bedrijf aankwamen  

o Olympic à Monréal à informatie doorbellen naar New York à jongen 
op een fiets à hoofdkantoor  

• Communicatie liep enorm omslachtig, ze liepen achter de feiten aan 
o Sterk gebrek aan interne communicatie  

§ Als je als bedrijf niet op de hoogte bent van een interne crisis, 
dan kan je daar ook niet extern over communiceren  

Situatie 4: Morgan (eigenaar White Star Line) was op het moment van de feiten 
onbereikbaar 

• Ismay (CEO White Star Line) was aan boord van de Titanic, die ondertussen 
gezonken was 

o Overleefde de ramp, maar ook hij was gedurende de crisis 
onbereikbaar 

Situatie 5: Franklin (vice-president White Star Line) moest dus plots de 
crisiscommunicatie verzorgen, bijgestaand door de press agent D. Lindsey 
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• Discussie over wat hij op dat moment wist, maar naar de pers toe was hij op 
dat moment zeer optimistisch  

o ‘Wat er gezegd wordt is zodanig erg, dat het niet kan gebeurd zijn’  
o ‘De Titanic is onzinkbaar’  

• Later deed men de uitspraak dat de Titanic inderdaad gezonken was, maar 
dat alle passagiers in veiligheid waren gebracht (gebaseerd op geruchten) 

Situatie 6: overlevenden kwamen aan in New York waar ze opgewacht werden door 
hulpdiensten en de pers  

• Al snel bleken de uitspraken van het bedrijf niet te kloppen  
• Ismay zou zichzelf in veiligheid gebracht hebben, en zichzelf geplaats hebben 

boven de passagiers van het schip  
o Ismay sprak de getuigenis van deze passagiers tegen  

§ ‘De crew was zeer bekwaam en de hele procedure werd juist 
gevolgd’  

• Captain Smith, die ondergegaan was samen met het schip, werd gezien als 
een held  

• Ismay werd uiteindelijk vrijgesproken in de rechtszaak, maar bleef wel gezien 
worden als schuldige  

à Na deze situatie werd het belang van een goede crisiscommunicatie nog eens 
extra benadrukt 

• Nog vele andere (recente) crisissen in het binnenland en het buitenland die 
dit extra benadrukt hebben  

 
Het belang van adequate crisiscommunicatie  

• De nieuwsmedia spelen hier sowieso een rol in  
o Ze zijn moeilijk te voorspellen, verslaggeving kan plots toenemen en de 

publieke opinie kan helemaal omslaan  
• Kans op imago- en reputatieschade is tijdens een crisis bijzonder groot  

o Kan zowel voor individuen (bv. Bart de Pauw) als organisaties (bv. VRT) 

Case: oliemaatschappij BP (2010) 

Ramp door explosie op een olieplatform van BP, waarbij 11 doden vielen en 17 
gewonden + lek op de zeebodem en grote hoeveelheden olie in de zee  

• In de ogen van Hayward (CEO) was de ramp niet zo erg  
o Golf van Mexico is een gigantische oceaan en dus is de hoeveelheid 

olie die belande in de zee relatief klein 
o Maakte een zeiltocht tijdens de periode van de ramp, alsof er niks aan 

de hand was binnen zijn bedrijf  
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Case: Coca Cola scare (1999) 

Rare smaak en geur bij het drinken van Coca-Cla (product harm crisis)  

• Hondertal leerlingen in zes scholen die ziek werden na het drinken van een 
Coca-Cola  

• Volksgezondheid verbiedde de consumptie van de producten en de CCC 
deed een recall van 15 miljoen blikjes en flesjes van hun merken 

o Ook Frankrijk, Luxemburg en Nederland volgden het voorbeeld  
• Oorzaak die later werd achterhaald: geen besmetting van producten CCC, 

maar een psychosomatische reactie na aanleiding van de geur  
o Reactie had waarsch te maken met dioxinecrisis die speelde in België 

• Angst voor besmette voeding en drank bij mensen na dioxinecrisis in België  
o Leidde tot mass hysteria  

• Coca Cola maakte geen schuld in crisis, maar maakte wel fouten in hun 
crisiscommunicatie  

o CEO deed niet meteen de moeite om te reageren 
§ Teken van arrogantie  

o CEO gaf ook geen erkenning van schuld of bood zijn excuses namens 
het bedrijf niet aan  

o Uitendelijk bleken ze de oorzaak niet te zijn, maar dit kon even goed 
wel geweest zijn  

Later analyse naar de reden waarom deze ban van CCC producten niet werd 
doorgevoerd in andere landen zoals Denemarken en Noorwegen  

• Verklaring: ‘cultural dynamics’ van die landen (Taylor)  
• 2 kenmerken als mogelijks verklarende factoren (Hofstede): 

o België en Frankrijk hebben een hogere uncertainty avoidance  
§ Belgen en Fransen voelen zich heel oncomfortabel bij 

onzekerheid en onvoorspelbaarheid  
§ Coca-Cola scare zorgde voor veel onzekerheid, waardoor deze 

landen (door hun hoge uncertainty avoidance) ervoor gekozen 
hebben voor de meest duidelijke optie  

o Belgie en Frankrijk hebben een hogere power distance  
§ Concept verwijst naar hoe we omgaan met mensen die veel 

macht hebben  
§ Hoge power distance? Aanvaarding dat macht ongelijk 

verdeeld is en veel respect voor mensen die macht hebben  
§ In crisis: burgers meer geneigd om te doen wat de overheid zegt  
§ Nederland als voorbeeld voor land met lage power distance  

• Combinatie van beide factoren zouden ervoor gezorgd hebben dat de 
inwoners meer nood hadden aan duidelijke regels en deze regels ook goed 
gingen volgen 

o Waarom werd Coca-Cola dan ook in Nederland uit de rekken gehaald 
(lage scoren op beide kenmerken)? Trekt theorie Taylor in twijfel 
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Lessons learned  

Taylor formuleerde enkele lessen omtrent crisiscommunicatie voor bedrijven in de 
toekomst  

1. Aandacht hebben voor cultural variability of de culturele eigenheden van de 
landen waarin ze actief zijn  

2. Multinationals hebben cultural interpreters of tolken nodig die de 
communicaties van het bedrijf kunnen afstemmen op en eventueel kunnen 
vertalen naar het land en de cultuur van de plaatselijke verstiging  

3. Etnocentrisme in communicatie is te vermijden  
o Je moet je boodschap goed afstemmen op ieder land, rekening 

houdend met haar kenmerken  

Definitie ‘crisis’ en kenmerken  

Een crisis = ‘an event that is an unpredictable, major threat that can have a 
negative effect on the organization, industry or stakeholders if handled improperly’ 

• Een gebeurtenis  
• Onvoorspelbaar (mag soms wel enigszins in te schatten)  
• Potentieel grote bedreiging en negatieve impact  
• Vereist ingrijpen  

 
Kenmerken van crisissen (bv. Coronacrisis) 

• Gebeuren onverwacht  
• Vereisen een snelle reactie  
• Doorkruisen de gewone gang van zaken  
• Creëren onzekerheid en stress  

o Op die manier vormen ze omstandigheden waarin het niet altijd 
gemakkelijk is om helder te reageren (wat net noodzakelijk is)  

• Vormen een bedreiging voor de reputatie en voor het realiseren van de 
doelen van de organisatie  

• Worden intensiever, kunnen escaleren  
o Ook omwille van de communicatie 

• Zorgen ervoor dat buitenstaanders een oordeel vellen over de organisatie  
• Zetten veranderingsprocessen in gang  

è Crisissen zijn voorspelbaar onvoorspelbaar  

è Er is de zekerheid vroeg of laat met een crisis geconfronteerd te worden  

è Opdracht voor management: het onverwachte plannen  
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Verschillende oorzaken van een crisis  

Typologie van oorzaken van Millar (2014)  
à Rol van het bedrijf: inschatten wat de kans is dat deze oorzaken zich voordoen en 
de mogelijke impact die ze kunnen hebben op de organisatie  

• Discriminatie  
• Mismanagement  
• Witteboordencriminaliteit  
• Seksueel misbruik  
• Defecten en recalls  
• Wangedrag van het management en geweld op de werkvloer  
• Financiële schade  
• Rampen en ongelukken  
• Protest van consumenten  
• Klokkenluiders (whistle blowing) 
• Rechtzaken  
• Niet zelfgeïnitieerde overnames  

 

5.2 Crisiscommunicatieplan en Image Repair Strategies  

 
Een goed crisiscommunicatieplan (hoe communiceer je als organisatie of bedrijf 
over een crisis?) zou je redder in nood kunnen zijn wanneer er een crisis optreedt  

• In realiteit zal je een groot deel van je plan niet kunnen volgen, omdat je vaak 
genoodzaakt wordt om te improviseren en in te spelen op situaties  

• Toch vormt het een goede voorbereiding  
 

Crisismanagement: een overzicht  

Een model voor crisismanagement  

Het opstellen van dit model is onderverdeeld in drie fasen  

1. Voor de crisis: het opstellen van een crisiscommunicatieplan  
o Steun verkrijgen van het management als communicatiemanager  

§ Overtuigen van de middelen, de tijd, ... die je nodig hebt om je 
hierop toe te leggen 

o Stel een CMT (= crisismanagementteam) samen  
§ Werkgroep van mensen met gezag in organisatie die zich 

bezighoudt met de volgende stappen 
o Bepaald doelstellingen  
o Breng ‘zwakke plekken’ in kaart  
o Voer een stakeholdermapping uit  
o Inventariseer (rekening houdend met mogelijke scenario’s):  
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§ Meestal woordvoerder die je naar voren schuift (CEO wanneer 
het echt uit de hand loopt)  

§ Ruimte zoeken waarin je een crisis communications control 
center kan opzetten (= ruimte waarin crisisteam zich kan 
afzonderen en middelen aanwezig zijn om goed te opereren) 

§ Voornaamste hulpverleners neerschrijven  
§ Voornaamste media neerschrijven (bv. regionale pers)  
§ URL’s zodat je snel informatie kan opzoeken die je nodig hebt 
§ Test het plan en train medewerkers  
§ Update regelmatig je plan  

o Bereid je ook voor door al key massages uit te schrijven die je kan 
gebruiken op het moment van een crisis en bereid je voor op vragen 
komende van de pers  

2. Tijdens de crisis  
o Verzamel  

§ Doe onderzoek naar de achtergrond van de crisis (oorzaak, 
mechanismen, gevolgen van zowel korte als lange termijn, ...)  

§ Duid een woordvoerder aan  
 

o Verpakking  
§ Maak alle informatie bekend (transparantie)  
§ Vertel de waarheid 
§ Plaats jezelf in de situatie van de betrokken partijen  
§ Toon begrip  

o Strategieën (zie verder) 
§ Stealing thunder: zelf als eerste over de crisis rapporteren  
§ Situational Crisis Communication Theory: geeft advies over welke 

strategie je het best hanteert op basis van de aard van de crisis 
§ Dilemma’s 
§ Image repair strategies  

o Realisatie  
§ Snelle verspreiding van de boodschap(pen)  
§ Wees assertief en flexibel  

3. Na de crisis  
o Evalueer, feliciteer en werk verder  

 

Strategieën  

Crisis response strategies (tijdens crisis) 

• Om controle te behouden  
• Om negatieve impact te beperken  
• Om ‘betekenis’ van de crisis te bepalen  
• Om crisis te verklaren, oorzaken en gevolgen aan te geven, oplossingen voor 

te stellen  
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Crisisherstel  

• Om imago te herstellen (image repair) 
• Om negatieve impact te herstellen  
• Om ‘betekenis’ van de crisis te herdefiniëren  
• Om de crisis af te sluiten en herstelplannen uit te leggen  

Vier mogelijke basishoudingen 

Wanneer er toch een crisis uitbreekt, zijn er 4 mogelijke houdingen t.a.v. een crisis 
die je kan aannemen 

1. Inactieve houding = niet reageren op vragen en niet communiceren over de 
crisis (bv. no-comment strategie)  

2. Defensieve (passieve) houding = bereid om je schuld te herkennen voor de 
dingen die zijn fout gelopen, maar je gaat er verder niet op in  

3. Coöperatieve (reactieve) houding = je herkent je verantwoordelijkheid en zal 
ook reageren wanneer er vragen komen  

4. Anticiperende (pro-actieve of interactieve) houding = je gaat het initiatief in 
eigen handen nemen, uit eigen beweging communiceren  

o Bv. stealing thunder strategie  

è Laatste twee strategieën zijn het meeste aan te raden in tijden van crisis  

5 fasen bij een crisiscommunicatie  

1. Detectie (prodromal stage met vroegste symptomen en voorbodes) 
o Je probeert de eerste en vroegste signalen van de crisis te detecteren, 

zodat je de crisis op een manier kan zien aankomen  
2. Preventie of voorbereiding  
3. Beheersen en bedwingen  

o Ervoor zorgen dat de problemen niet escaleren door een goede 
aanpak en communicatie  

4. Herstel  
o Je stelt alles in het werk om de geleden schade te herstellen  
o Bv. beloning vanuit overheid voor zorgpersoneel coronacrisis 

5. Evaluatie (lessen)  
o Evalueren hoe alles is verlopen en lessen voor de toekomst trekken 

Heeft de pro-actieve houding altijd de voorkeur (= stealing thunder)? 

Drie argumenten die bepalen of we deze strategie al dan niet moeten toepassen 

• Mogelijke consequenties  
o Enerzijds: moreel, ethisch, sympathiek en eerlijk  
o Anderzijds: slapende honden wakker maken, juridische gevolgen 

opwekken en manipulatief 
• Vereiste snelheid  
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o Voorwaarde: je moet snel kunnen communiceren, anderen voor zijn  
o Tegenargument: wachten tot je meer informatie hebt en je een beter 

zicht hebt op wat er precies is gebeurd  
• Controle over narratief  

o Je hebt als bedrijf meer controle over hoe er gecommuniceerd wordt 
over de crisis als je als eerste bent  

§ Boodschap in jouw voordeel framen  
o Als je wacht tot iemand anders met het nieuws komt, heb je minder 

controle over wat hierover vertelt zal worden  
 

Verschillende cases binnen KULeuven voor de strategie ‘stealing thunder’  

Case 1: ontslag Barbara Van Dyck  

• Barbara Van Dyck (professor) als ggo-activiste klom over hek KULeuven om 
genetisch gemanipuleerde aardappelen in labo’s te vernietigen  

• Op televisie tradt ze ook op als woordvoerder van de actiegroep à 
connectie met KULeuven werd snel duidelijk  

• Ze toonde geen spijt en werd dus ontslagen door de KULeuven  
• Communiceerden niet zelf over het ontslag van Van Dyck  

o Manier van stealing funder die je beter niet doet, omdat je zo het 
imago van een medewerker voor altijd kan schaden  

§ Ze was zelf naar de pers gestapt om het nieuws te brengen  
§ KULeuven had zich hierop voorbereid en had een reactie 

klaarstaan waarin ze het ontslag kaderden  

Case 2: ontslag Walter Vandereycken 

• Professor die ook werkte in een psychiatrische praktijk  
• Toen hij verdacht werd van seksueel misbruik in zijn praktijk, deed hij zelf aan 

stealing funder 
o In Terzake gaf hij toe seksuele relaties gehad te hebben met patiënten  
o Legde een volledige schuldbekentenis af, zonder minimalisatie  

• Vooraleer de aflevering van Terzake uitgezonden werd, belden de 
journalisten de rector op  

• Rector wist van niets en belde enkele voorgaande rectoren op om te vragen 
of zij hier iets van af wisten  

o Als het om een doofpot ging, zou KULeuven veel schade kunnen leiden 
• KULeuven kon na intern onderzoek zeggen dat ze niet op de hoogte waren 

van deze feiten, en de professor werd ontslagen 

Case 3: ontslag Fernando Pauwels  

• Onderzoeker aan het LIVA in Leuven  
• Bleek extreem christelijke gedachtegoed te hebben, waardoor de KULeuven 

besloot zijn contract niet langer te verlengen  
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• Pauwels stapten zelf naar de pers om te vertellen dat hij omwille van zijn 
christelijke geloof ontslagen was  

o Geen accurate voorstelling van de gebeurtenis, want het ging niet om 
een ontslag en wel om het niet verlengen van zijn contract  

• Pers stapte naar KULeuven voor meer info en er volgde eerst een intern 
onderzoek over de feiten alvorens te communiceren 

• Persbericht werd geplaats door de KULeuven waarin ze vertelden dat de 
denkwijzen en gedragingen van de onderzoeker, die hij publiekelijk heel 
duidelijke maakte, de integriteit van de universiteit in gedrang dreigde te 
brengen  

o KULeuven specifieerde die ‘denkwijzen en gedragingen’ niet, 
waarom? 

§ Zou de aandacht van de pers terug kunnen trekken naar de 
feiten (spectaculair verhaal)  

§ Zou de professor dubbel straffen (imagoschade en stopzetting 
carrière)  

o Advies: niet aan stealing thunder (= bekendmaking feiten) te doen 
wanneer het gaat over een persoon specifiek  
 

Andere strategieën naast ‘stealing thunder’  

1. Dilemma’s   

Dilemma: schuld bekennen of rechtszaak afwachten?  

• Spanning tussen de PR aan de ene kant en de juridische ploeg aan de 
andere kant  

o PR adviseert bedrijf om zich kwetsbaar op te stellen, omdat dit 
sympathie opwerkt  

§ Open zijn in je communicatie 
§ Vrijwillig aangeven dat er een probleem is 
§ Snel actie ondernemen om situatie te verhelpen en problemen 

in de toekomst te vermijden (niet afwachten tot schuld uitgaat 
van jouw bedrijf)  

o Juridisch advies: communiceer het absolute minimum, want alles wat 
je nu zegt kan tegen je gebruikt worden in een rechtszaak  

§ Zich in stilzwijgen hullen om veroordeling te vermijden  
§ Schuld blijven ontkennen, want je bent juridisch gezien nog 

steeds onschuldig  
§ Bv. leden Reuzegom  

Dilemma: ‘no comment’ of toch reageren? 

à Onderzoek (Ferrin et al., 2006): de effectiviteit van terughoudendheid  
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• Beschuldiging werd telkens ofwel uitgelegd vanuit slechte bedoelingen, ofwel 
vanuit onwetendheid door interviewer 

• Geïnterviewde reageert op 3 verschillende manieren: aanbieden excuses, 
ontkennen van de feiten of terughoudendheid via no-comment  

• Vraag deelnemers: in welke mate heb je vertrouwen in de geïnterviewde? 
• Bevindingen: 

o Beste manier: ontkenning bij ‘slechte bedoelingen’ en excuses bij 
‘onwetendheid’  

o Niet doen: terughoudendheid, gewoon je excuses aanbieden 
wanneer het uit ‘slechte bedoelingen’ zou geweest zijn of de feiten 
ontkennen wanneer het uit ‘onwetendheid’ was 

o No-comment strategie was in beide gevallen niet de slechtste 
strategie, maar ook niet de slechtste  

§ Zal altijd een beetje werken, maar nooit het beste resultaat 
behalen à veilige strategie 
 

2. Image repair strategies  

Benoit formuleerde een typologie, maar deed geen uitspraak over welke categorie 
de beste is à Coombs werkte hierop verder met zijn situational crisis communication 
theory (deelde crisissen op in 3 categorieën met telkens een advies)  

Typologie van Benoit  

1. Eenvoudig ontkennen van de feiten (denail) 
2. Verantwoordelijkheid uit de weg gaan door de fout bij een ander te leggen 

(evading of responsibility) 
a. Provocatie: zeggen dat wat er gebeurd is, niet meer is dan een 

begrijpelijke respons op de actie van een andere partij  
§ Je werd geprovoceerd om dit (slechte) gedrag te stellen  
§ Bv. dader verkrachting door kledij slachtoffer 

b. Verslagenheid: er was iets wat je niet wist of waar je geen controle 
over had, en daardoor is het misgelopen  

§ Je voelt je er ook rot over  
§ Bv. je dacht dat de meeting morgen was en niet vandaag  

c. Ongeluk: het ging om een ongeluk waar je zelf niets aan kan doen  
d. Goede bedoelingen: je had goede bedoelingen, maar het is fout 

afgelopen  
3. De aanval afslaan (reducing offensiveness)  

a. Ondersteuning (bolstering): je eigen goede kwaliteiten benadrukken, 
om de effecten van de slechte daad te compenseren 
  

b. Minimaliseren  
§ Bv. situatie Bart de Pauw  
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c. Differentiatie: vergelijken met iets dat erger is, zodat je eigen fout 
minder erg lijkt  

§ Bv. Bart de Pauw die zijn daden (berichten met seksuele 
ondertoon) vergelijkt met een verkrachting 

d. Transcendentie: verwijzen naar dingen en waarden die belangrijker zijn 
in het leven  

§ Bv. dierenproeven goedpraten door te zeggen dat ze veel 
informatie geven over de gezondheid van de mens, wat veel 
belangrijker is  

e. In de tegenaanval gaan: de persoon of de instantie die je beschuldigt, 
aanvallen  

§ Bv. Bart de Pauw die de VRT met de vinger wijst   
f. Slachtoffer compenseren: door bijvoorbeeld medische bijstand te 

verlenen, een schadevergoeding te betalen, ... 
§ Bv. universiteit die begrafeniskosten Sanda Dia zou betalen 

4. Het goed maken (corrective action) à ervoor zorgen dat wat er gebeurd is, 
volledig vermeden wordt in de toekomst (bv. nieuw doopcharter na dood 
Sanda Dia)  

5. Schuld erkennen, je excuses aanbieden en om vergeving vragen 
(mortification) 
 

Verder bouwend op deze typologie, maakte Coombs een onderscheid tussen 3 
strategieën op basis van hoeveel verantwoordelijkheid een organisatie heeft en over 
welke soort crisis het gaat 

• Wanneer de organisatie zelf het slachtoffer is (bv. natuurramp, gerucht over 
bedrijf, ...): inzetten op strategieën zoals in tegenaanval gaan (3e), 
ontkenning (1) of iemand anders de schuld geven (2) 

• Wanneer het gaat om onbedoelde fouten of ongelukken (bv. fout van een 
machine): inzetten op verslagenheid (2b) of eigen goede bedoelingen in de 
verf zetten (2d) 

• Wanneer het echter gaat om een menselijke fout of een fout van het 
management, is de kans op reputatieschade heel groot  
à slachtoffers compenseren (3f) en schuld erkennen (5) 

Case: Hugh Grants ‘mug shot’  

Hugh Grants werd in 1995 betrapt op obsceen gedrag met een prostituee in zijn 
auto, net wanneer hij op verschillende talkshows werd verwacht die periode  

• Kon ervoor kiezen om de talkshows te cancelen, maar deed dit bewust niet  
• Ging naar alle shows en bleef de presentatoren gewoon vragen stellen, 

omdat hij dit zag als een kans om zijn imago te herstellen  
• Incident is vandaag amper gekend à Hoe kan dit?  

o Hij deed aan verschillende positieve strategieën, in plaats van de feiten 
te ontkennen of de schuld weg te schuiven  
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§ Mortification 
§ Bolstering: indruk eerlijk te zijn, bescheiden houding aanneen, 

aangeven bezorgd te zijn voor zijn vriendin en gebruik droge 
humor 

§ Denail: ontkennen dat hij dit voortdurend deed, zoals de 
tabloids beweerden  

§ Attacking accusers: tabloids aanklagen  

Onderzoek van Benoit naar deze case: is er een verschil tussen de ‘image repair’-
strategieën van entertainers en die van organisaties en politici?  

• Verschil met ‘political image repair’  
o Aanvallen op tegenstanders zijn in politiek normaal  
o Tegenstanders kunnen cases nog lang oprakelen  

§ Men schrikt niet af van bepaalde cases van andere politici terug 
boven te halen om zo meer stemmen te behalen 

§ Reden om mortification niet te gebruiken   
o Gedrag van politici is meer in het publieke belang, omdat ze 

beslissingen moeten nemen voor de burgers en over een voorbeeldrol 
beschikken  

§ Opnieuw reden om mortification niet te gebruiken  
o Politici hebben een kleinere ‘kieskring’ in vergelijking met entertainers  

• Verschil met ‘corporate imago repair’  
o Organisaties zijn geen mensen: ze kunnen mensen wel ontslaan en 

vervangen  
o Aanvallen met concurrenten  

§ Aanval komt niet enkel vanuit de media, net zoals bij politici 
o Grote imapct van handelen op levens van mensen (ipv. handeling 

bekendheid) 
§ Daarom minder vaak mortification gebruiken en 

veronschuldigingen aanbieden  
o Een rechtszaak vermijden grotere zorg dan imagoherstel  

§ Vermijden mortification als image repair strategie, omdat schuld 
bekennen het probleem enkel groter maakt in deze context 
 

5.3 Persberichten en framing  

 
Framing: om de betekenis van de crisis te bepalen of te herdefiniëren 
  

Case: ACW (Algemeen Christelijk Vakverbond) 

• Historiek: organisatie ontstond in 1891 en noemde zichzelf de Belgische 
Volksbond  
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• Nu ACW (Algemeen Christelijk Werknemersverbond) waaronder verschillende 
andere organisaties vallen (CM, KAJ, ...)  

• Koepel werd geconfronteerd met een grootschalig schandaal  
o Het ‘Acro-schandaal’  
o Acro maakte deel uit van het financiële basis van het ACW 
o Burgers konden aandelen kopen bij Acro 

§ Er werd geïmpliceerd dat het om een spaarmanier ging, maar 
eigenlijk kochten mensen gewoon aandelen  

§ 800.000 burgers werden coöperanten  
§ Op die manier werd Acro de hoofdaandeelhouders van Dexia  

o 2011: Dexia kwam in problemen door bankencrisis  
§ Dus ook Acro verloor massa’s geld à aandelen Acro verloren 

hun waarde  
o Arco-coöperanten kregen een deel van hun geld terug omdat ze 

dachten te sparen, maar een groot deel ook niet omdat ze in theorie 
aandelen hadden gekocht  

è Aanleiding tot groot schandaal bij ACW 

è Vroegen aan communicatiespecialisten aan de KULeuven om hen te helpen in 
hun communicaties die tot daarvoor allemaal mislukte 

• Na een analyse van de nieuwsberichten over de crisis vond men 6 
problematiserende frames die elkaar versterkte à Werden als organisatie 
volledig meegesleurd door de storm van berichtgeving, waardoor ze de crisis 
niet wisten onder controle te krijgen  

o David tegen Goliath: burgers als slachtoffers versus het machtige ACW 
o Maffia: schandaal als gesjoemel achter gesloten deuren 
o Watergate: Baas organisatie wordt gezien als iemand die achter de 

schermen de touwtjes in handen had en illegale praktijken toepastte, 
maar werd ten val gebracht door journalisten en de burgers  

o Hubris: ‘hoogmoed komt voor de val’, als je arrogant bent dan denk je 
dat niets kan mislopen  

o De gevallen engel: organisatie leek eerst een engel omdat ze ouderen, 
zieken enzovoort wilden helpen, werd nadien beschuldigd van 
misdaad 

o Gecorrumpeerde macht: onschuldige burgers waren het slachtoffer  

è Communicatieadviezen voor ACW 

1. Expliciet benoemen van de problematiserende frames die gebruikt werden 
door de media en ze in vraag stellen (deframing) 

2. Zorgen voor duidelijkheid en transparantie en het opnemen van 
verantwoordelijkheid  

o Veel kritiek van ACW zelf want wilden rechtszaak vermijden 
o Er werd daarom weinig duidelijk gecommuniceerd over het gebeuren  
o Maar: mortification betekent daarom nog niet schuld bekennen  
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3. De rangen sluiten en steun vanuit de basis voor het nieuwe ‘paraplumerk’  
o Andere koepelbedrijven zoals CM enzovoort moeten steun bieden aan 

de organisatie  
o Werd vooralsnog niet gedaan, want waren bang daat ook zij dan 

negatieve aandacht zouden krijgen  
4. Een aantal mogelijke counterframes toepassen  

o De facilitator: stoppen met zichzelf een koepel te noemen, maar net 
tonen dat je tussen de andere bedrijven staat en dat jou organisatie 
niet de andere is à De acro-crisis is de fout van 1 team, niet alle 
organisaties  

o De verloren zoon: excuses aanbieden, fouten erkennen en de straf 
aanvaarden 

o Het riet: beeld opwekken van kracht en flexibiliteit (gewas kan tegen 
een stootje)  

à Adviezen van onderzoekers werden op verschillende manieren in praktijk 
toegepast door ACW 

• Verandering naam organisatie: ‘.net’  
o Eigen tijdschrift ‘visie’ waarin organisatie de andere organisaties onder 

koepel naar voren schuifde en hen de aandacht gaf  
o ‘De organisatie staat tussen de organisaties en niet erboven’  

• Develtere die de verschillende counterframes toepastte in zijn toespraak 

Best practices  

Langford (2005) bestudeerde de crisiscommunicatie bij  enkele olielekken om zo 
verschillende best practices naar voren te schuiven  

• Het echt probleem definiëren (bv. gigantische milieuvervuiling) 
o Je reputatieprobleem is niet het echte probleem  

• Begrijp het doel van de media  
o Goed begrijpen wat de media willen en hoe ze werken (media logic) 

• Houd rekening met alle stakeholders  
o En goed met hen communiceren: ervoor zorgen dat ze de informatie 

rechtstreeks van de eigen organisatie krijgen  
• Het belang van onderzoek niet onderschatten (bv. signalen die crisis 

voorspellen; early warning systems) 
• Isoleer het CMT zodat het in alle rust kan werken (bv. externe locatie)  
• Wees niet afhankelijk van één persoon, zorg voor een backup 

o Volledig team, zodat je ook in afwezigheid van 1 persoon kan blijven 
doorwerken  

• Controleer en centraliseer de informatiestromen: zorg dat één bron alle 
communicatie verzorgt (bv. geen verschillende woordvoerders) 

• Kalm blijven en controle behouden  
o Als jij rustig bent, dan blijven anderen dat ook  
o Toont dat je vertrouwen hebt in de situatie  
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• Beheers het probleem, houd de toutjes in handen  
o Toon dat je het probleem onder controle hebt  

è Verschillende stappen binnen crisiscommunicatie (! in deze volgorde kennen): 

1. Brief de top over wat er precies gebeurd is  
2. Begeef je (= CEO) naar de plaats van de ramp  

o Ookal draagt de organisatie geen verantwoordelijkheid bij de crisis, 
toch kan die aanwezigheid geapprecieerd worden 

3. Wanneer je communiceert, bespreek je 3 zaken  
o Wat is er gebeurd? In deze volgorde: 

i. Mensen: bv. slachtoffers en omgeving  
ii. Milieu: gevolgen voor het milieu (bv. olie in de zee)  
iii. Materiële schade: bv. gestrande olietanker  
iv. Financiële schade/geld  

o Wat ga je doen als organisatie om crisis in te perken?  
o Hoe voelt de organisatie zich bij wat er gebeurd is?  

4. Communiceer nieuwe informatie onmiddellijk  
5. Overweeg: installeer telefoonhotline, organiseer interviews of een 

persconferentie, overleg met andere stakeholders ...  
6. 5 C’s van crisiscommunicatie goed in het achterhoofd houden  

o Concern: medeleven tonen bij slachtoffers 
o Clarity: communiceer heel helder en duidelijk  
o Control: communicatie onder controle hebben  
o Confidence: mensen moeten je vertrouwen (lichaamstaal, de 

waarheid vertellen, ...)  
o Competence: je bent een professional en straalt dat uit (bv. duidelijk 

en tijdig communiceren)  

Persberichten 

Best practices persberichten  

• Alleen weloverwogen persberichten uitsturen: nadenken over wat je gaat 
zeggen en niet bij het minste een persbericht opstellen  

o Als er sprake is van een crisis, is het wel normaal dat je meerdere 
persberichten per dag en week uitstuurt  

• Geef correcte informatie en link deze aan betrouwbare bronnen 
o Vermeld deze bronnen ook in persbericht  

• Leg technische zaken eenvoudig uit  
• Wees beknopt 
• Schrijf het persbericht met het publiek voor ogen, niet voor de journalist  

o Je wilt dat de journalist geen werk meer heeft aan je persbericht en 
deze gewoon meteen kan publiceren  

• Stuur het persbericht niet door naar een algemeen adres, maar naar een 
specifieke journalist die met dit soort zaken bezig is  
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o Verhoogt de kans dat het persbericht gelezen zal worden door iemand 
(en niet in de vuilbak belandt) en zo heb je ook een contactpersoon 

o Goede mediarelaties onderhouden, zodat je weet wie aan welk 
onderwerp werkt  

Structuur/vorm persberichten  

• Omgekeerde piramidestructuur: conclusie eerst en nadien details meegeven  
• Titel is kort, krachtig en aansprekend  
• Inleiding of lead bevat de kern van het verhaal à 5 W’s: wie, wat, waar, 

wanneer en waarom?  
o Wie: personages (dader, slachtoffer, held, helper, enz.)  
o Wat: plotstructuren (logische verhaallijn, key events gedurende de 

ramp of crisis)  
o Waar/wanneer: symbolische betekenis van locaties en tijdsstippen  

§ Kunnen zowel helpen als de situatie verergeren (bv. alle locaties 
en tijdstippen van gebeurtenissen bij doop Sanda Dia)  

o Waarom: doel, belangen en motieven  
• 5 W’s worden in de inleiding kort besproken en verder in het artikel uitvoerig 

uitgeschreven  

Valkuilen bij persberichten 

• Nog niet spreken over de oorzaak van een crisis als de oorzaak nog niet 
gekend is (niet speculeren)  

• Geef niet één persoon de schuld, schuld opnemen als organisatie (ook niet 
wanneer maar één persoon effectief te schuld draagt)  

• Zet geen ‘off the record’-informatie in en persbericht  
• Blaas de situatie niet op (gebruik geen sensationeel woordgebruik)  
• Minimaliseer de situatie niet  
• Geef geen namen van slachtoffers vrij  

o Als je het toch doet: gebruik initialen van de slachtoffers 
o Eerst natuurlijk informatie meedelen aan omgeving slachtoffer voor je 

het deelt met de buitenwereld  
• Vermijd het uitsturen van een persbericht gewoon omdat je wilt meegeven 

dat je ‘geen commentaar’ wilt geven  
 

Case: Pol Van Den Driessche 

Aanleiding crisis: Humo publiceerde enkele getuigenissen over ongewenst gedrag 
dat Van Den Driessche stelde in professionele settings  

• Link met DSK in artikel (had bediende verkracht in hotel, wat volgde in een 
rechtszaak die hij uiteindelijk verloor)  

• Van Den Driessche was niet blij met het artikel en de link met DSK, waardoor 
hij Humo aanklaagde (verliesde hij uiteindelijk )  
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Na publicatie artikel, getuigde journaliste Tine Hens zelf over haar ervaringen met 
Van Den Driessche 

• Ze was pas gestart als journaliste bij het Nieuwsblad terwijl hij hoofdredacteur 
was 

Hoe reageer je iets op deze getuigenissen?  

• Eerste dagen na getuigenissen: geen reactie  
• Later: emotionele getuigenis  

o Image repair strategies die hij hanteerde waren niet optimaal  
§ Stelt zichzelf duidelijk voor als slachtoffer en Humo als slechterik 

aangezien zij niet objectief gehandeld hebben  
§ Bolstering: ‘praat met andere vrouwen die mij kennen, en je zal 

zien dat zij niets slecht over mij te vertellen hebben’ 
à Is geen argument: niet omdat er vrouwen zijn die je niet hebt 
lastiggevallen, dat dat je vrijspreekt van de vrouwen die wel 
werden lastiggevallen 

§ Differentiatie: wat DSK gedaan heeft, is veel erger  
o Hij maakt geen gebruik van mortification, toont geen empathie voor 

slachtoffers en refeert zelfs niet naar wie hij mogelijks zou lastiggevallen 
hebben  

• Dit was dus GEEN goed persbericht  

Later stuurde hij een tweede persbericht uit waarin hij zijn ontslag aankondigde  

• Maakte ook gebruik van deze tweede kans om zijn eerste persbericht recht te 
trekken (‘eerste emotionele reactie’)  

o Defeasibility (vernietigbaar)  
• Image repair strategies: mortification, provocatie (werd geprovoceerd door 

vergelijking met DSK, wat eerste reactie teweegbracht) en differentiatie  
o Plaats zich opnieuw in slachtofferrol, samen met zijn gezin  
o Toch beter om jezelf niet de slachtoffer te benoemen van de situatie, 

maar het publiek dit zelf laten uitmaken door wat je zegt  
• Betrekt enorm veel zaken waardoor zijn persbericht niet oprecht lijkt  
• Structuur van persbericht kon ook beter: eerst excuses, dan nieuws over 

ontslag en over zijn eigen situatie  
 

5.4 Crisiscommunicatie: inleiding  

 

Risico’s en risicoperceptie 

Risico’s komen voor in verschillende vormen (kleine ongelukjes tot grootschalige 
rampen)  

• Elk risico is een kans op een onaangenaam voorval  
• Slide: formule voor een kleinschalig risico (bv. vraag beantwoorden tijdens 

een hoorcollege) 
o Risico = aantal vragen x 1/studenten (aantal studenten waaraan de 

vraag gesteld kan worden)  
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§ Uitkomt: hoe groot de kans is voor een student dat hij of zij een 
vraag gaat moeten beantwoorden tijdens het hoorcollege  

• Risico’s kunnen dus kwantitatief uitgedrukt worden  
o Bv. de dodelijkste vervoersmiddelen  

§ Je wilt zo weinig mogelijk risico lopen, dus je neemt het vervoer 
waarbij de kans op een ongeluk het kleinste is  

• Ook de risicoperceptie kan verschillen tussen mensen  
o Ookal is de kans dat een student een vraag zal moeten beantwoorden 

even groot als voor een andere student, kan de ene student zich daar 
geruster bij voelen dan de anderen  

§ Bv. goed voorbereid zijn  

Heuristieken  

In de realiteit baseren mensen zich dus niet op statistische gegevens, maar eerder 
op heuristieken om snel en eenvoudig het risico te kunnen inschatten 

• We brengen dus andere eigenschappen in rekening bij het inschatten van 
een risico (heuristieken of ezelbruggetjes)  

• Voorbeelden wanneer we het risico hoger inschatten: 
o Wanneer we zelf geen controle hebben   
o Wanneer we niet weten hoe een ding precies werkt  
o Wanneer er veel persaandacht is voor eerdere ongelukken met die 

technologie  
• Heuristieken helpen mee verklaren waarom mensen meer schrik hebben om 

het vliegtuig te nemen dan hun fiets te nemen (ondanks dat fiets volgens 
statistische gegevens veiliger blijkt)  

o Fiets bestuur je zelf, maar een vliegtuig niet (blindelings vertrouwen op 
piloot)  

o Bij ongeluk fiets vallen veel minder slachtoffers  
o Pers heeft meer aandacht voor vliegtuigrampen, dan dagelijks te 

rapporteren over fietsongelukken  
o We zijn ook meer vertrouwd met onze fiets want we weten hoe die 

werkt (heel eenvoudig)  
• Ander voorbeeld heuristiek: optimism bias (= mensen denken zelf minder risico 

te lopen dan andere mensen)  
o Bv. mensen denken vaak dat zij beter kunnen autorijden dan de 

doorsnee burger, waardoor ze ook denken minder risico te lopen voor 
een auto-ongeluk  

o Bv. denken dat je minder snel dronken wordt dan anderen, waardoor 
je ook denkt dat je minder kans loopt op een ongeluk wanneer je 
gedronken hebt dan anderen 
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Risicocommunicatie  

Risicocommunicatie = een iteratief prcoes, waarin informatie wordt uitgewisseld met 
betrekking tot de inschatting, kenschetsing en management van risico’s. Dit proces 
vindt plaats tussen individuen, groepen en instituties. 

Doel risicocommunicatie à oplossing voor de problemen die verschillen in 
risicoperceptie met zich meebrengen  

• Kansen en gevolgen van risico’s communiceren  
o Bv. publiek op de hoogte houden van gevolgen Covid, want wanneer 

mensen denken geen risico te lopen of de gevaren niet kunnen 
inschatten, zullen ze zich ook niet houden aan de maatregelen  

o Bv. bepalen of scholen al da niet mogen openblijven op basis van de 
kansen op besmettingen  

§ Kunnen we enkel inschatten wanneer we geïnformeerd worden 
over het risico 

• Crisis voorkomen of de impact ervan verzachten  
o Door de communicatie (informatie) over het risico, kunnen we 

proberen het risico te voorkomen of de impact proberen te 
verzachten (bv. mondmaskers op school, sluiting horeca, ...)   

• Informatieve en motiverende dialoog creëren  

Risicocommunicatie kan van verschillende actoren komen  

• Bv. de overheid die bericht over corona 
• Bv. je ouders die je wijzen op het risico om de fiets heel laat ’s avonds te 

nemen  

Slechte risicocommunicatie kan aanleiding geven voor kritiek en beschuldigingen  

• Media speelt hierin een rol 
o Bv. ‘overheid stelt dat de risico’s van corona hoger zijn dan ze werkelijk 

zijn’ om zo meer lezers aan te trekken  
• Stakeholders  

o Kunnen verweten worden dat ze bepaalde informatie achterhouden  
• Toezichthouders  

o Kunnen geviseerd worden wanneer ze bepaalde informatie niet 
vrijgeven of niet op de juiste manier 
 

Drie fasen in de geschiedenis van risicocommunicatie  

Fase 1 (1975-1984) 

• Focus lag op het wiskundige risico  
o Kans die je aan de hand van statistieken exact kon bepalen  
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• Wetenschappers gingen er dus vanuit dat zij dit risico kenden en het publiek 
fout was wanneer zij dit risico hoger of lager zouden inschatten  

• Deficit model: het feit dat de risicopercetie van het publiek was soms niet 
gelijk is aan de risicoperceptie van wetenschappers, is te wijten aan het feit 
dat het publiek niet voldoende kennis heeft over het risico 

o Oplossing: geef het publiek meer informatie en dan zullen ze zien dat 
de wetenschappers het risico juist inschatten  

• Wetenschappers zagen het dus als hun taak om die onwetendheid van het 
publiek op te vullen  

o Eerder arrogante houding 

Fase 2 (1985-1994)  

• De wetenschappelijke kans zegt niet alles over de kans op een risico en het 
publiek is niet dom en ongeïnformeerd  

• In deze fase werd risicocommunicatie eerder gezien als persuasieve 
communicatie 

o Het publiek moest overtuigd worden van het feit dat de kans op het 
risico hoger was dan ze eerst dachten, of dat een risico net veel 
minder gevaarlijk was dan gedacht  

o Men moest dus rekening houden met de zender, de ontvanger en de 
boodschap  

o Risicocommunicatie werkte het best wanneer:  
§ De zender geloofwaardig was 
§ De boodschap duidelijk was  
§ De boodschap aangepast was aan de kenmerken van het 

publiek  
§ De boodschap aangepast was aan de legitimiteit van de 

risicoperceptie van het publiek  
• Probleem: gebrek aan vertrouwen bij publiek   

Fase 3 (1995-nu) 

• Men beseft dat vertrouwen niet zomaar gecreërd kan worden, maar dat dit 
opgebouwd moet worden (net zoals een reputatie)  

• Goede business practices 
o Goede band met de stakeholders en open two-way communication 

zijn van groot belang 
§ Er moet continu aan risicocommunicatie gedaan worden, en 

niet enkel bij ongevallen of rampen  
o Er wordt best gewerkt met onafhankelijke onderzoekers  

§ Bv. weinig vertrouwen in onderzoek van kerncentralebedrijf zelf 
wanneer daaruit blijkt dat kerncentrales volledig veilig blijken te 
zijn  



 115 

o Oorspronkelijke resultaten van het onderzoek moeten publiek gemaakt 
worden 
 

Drie categorieeën of soorten risicocommunicatie  

Care communication  

§ Bv. jaarlijkste berichtgeving over de griep  
§ Doel: informatie, niet persuasief 
§ Waarschuwen dat er een risico is (bv. griep in het land) en raad geven hoe 

dat risico te vermijden (bv. goede hygiëne)  
§ Risico’s waar het publiek mee vertrouwd is  

o We moeten het publiek dus niet overtuigen dat krijgen van de griep 
een risico is  

§ Risico’s waarvan het wetenschappelijk bepaald is en aanvaard wordt hoe er 
met het risico moet worden omgegaan 

§ Doel is dus het publiek attent maken van het risico en eraan herinneren hoe 
het risico te vermijden 

Consensus communication  

• Doel: informatief en persuasief  
o Coronavirus: bevolking informeren over het virus (oorzaken, 

symptomen, gevolgen), maar ook overtuigen dat het virus gevaarlijk is 
en er daarom maatregelen moeten genomen worden  

• Noodzaak: dialoog om overeenstemming te bereiken tussen stakeholders (bv. 
bevolking, cultuursector, horeca, virologen, ...) en beleidsmakers over de 
vormen van risicobeheersing  

• Doel is dus om in samenspraak een set maatregelen te vinden die men 
gepast vindt om het risico te bestrijden  

Crisis communication  

• Volgens sommigen een beperktere vorm van risicocommunicatie 
• Communiceren over een risico nadat het heeft plaatsgevonden 
• Doel: waarschuwen over een accuut gevaar en hen de nodige informatie 

geven over hoe men het risico kan vermijden of hoe men het risico kan 
minimaliseren  

• Groot deel van de huidige berichtgeving over het coronavirus valt onder 
deze categorie  

o Bv. we moeten een mondmasker dragen en anderhalve meter afstand 
nemen van elkaar 

§ ó Care communication: we zijn nog niet algemeen vertrouwd 
met het coronavirus en we zijn ook niet vertrouwd met de 
maatregelen die genomen moeten worden  
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5.5 Risicocommunicatie: concreet  

 
Best practices  

• Erkennen dat risicocommunicatie te maken heeft met verstand en emotie  
o Er is niet enkel en alleen feitelijke informatie nodig om het publiek te 

overtuigen van een risico (fase 1)  
o Erken dat het publiek risico’s subjectief beleeft en dat hun inschatting 

van dat risico (risicoperceptie) ook in rekening moet worden gebracht 
• Communiceer duidelijk en eenvoudig  

o Mogelijkheid om informatie te verwerken en te begrijpen daalt 
wanneer iemand denkt risico te lopen  

• Niet alleen meegeven dat er een risico is, maar ook oplossingen geven  
• Rekening houden met het publiek  

o Bv. informatie kunnen raadplegen in je eigen moedertaal  
• Effectiviteit afhankelijk van de geloofwaardigheid van de zender  

o Vertrouwen moet groeien  
§ Transparantie  
§ Ontvankelijkheid voor bezorgdheden publiek  
§ Publiek meenemen in beslissingen  

Kwalitatieve of kwantitatieve aanduidingen van risico?  

Kwalitatief  

‘Er is een kleine kans dat u een vraag zal moeten beantwoorden tijdens dit 
hoorcollege’  

• Waarschijnlijk, mogelijk, misschien, kleine kans,...  
• Maar soms een beetje flu: wat is dan de concrete kans?  

o Het is essentieel om een risico juist te kunnen inschatten  
• Niet iedereen interpreteert die termen op dezelfde manier 

o Afhankelijk van type risico  
§ Onderzoek: ‘kans om een ziekte te krijgen’  
§ Groot verschil afhankelijk van welke ziekte de dokter genoemd 

had 
o Verschil kan verklaard worden door heuristieken die mensen gebruiken 

om een boodschap te analyseren 
§ Hier: ernst van de ziekte en de base rate (hoe vaak het 

voorkomt)   
§ ‘Enig risico’ op veel voorkomende ziekte zoals de griep > ‘enig 

risico’ op een minder voorkomende ziekte  
§ ‘Enig risico’ op erge ziekte zoals leukemie > ‘enig risico’ op de 

griep (gebaseerd op ernst)  

Interpersoonlijke verschillen tussen mensen  

• De inschatting die mensen maken is meestal gelijk over iedereen 
(waarschijnlijk wordt meestal ingeschat tussen de 60-80%)  

• Maar toch zijn er grote verschillen tussen mensen (ook experten)  
• Leidt tot: illusie van valide communicatie  
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o Wanneer we bepaalde termen gebruiken, gaan we er vaak vanuit dat 
de andere persoon dezelfde inschatting maakt (bv. ‘het is mogelijk dat 
dit een vraag op het examen wordt’)  

§ Maar toch kan een persoon dit anders opgenomen hebben 
(‘deze vraag komt sowieso op het examen’)  

§ We denken dus dat de boodschap juist is aangekomen, omdat 
we denken dat iedereen een gelijke interpretatie maakt, maar 
dit is slechts een illusie 

• Ondanks dat deze verschillende interpretaties kunnen optreden, kiezen de 
meeste mensen toch voor een kwalitatieve aanduiding van risico 

o Zeker wanneer het risico weinig precies is 
o Want: natuurlijker, persoonlijker en gemakkelijker 

Kwantitatief  

‘Er is 2% kans dat u een vraag zal moeten beantwoorden tijdens dit hoorcollege’  

• Door te werken met percentages of frequenties  
• Objectief en precies (ó kwalitatieve aanduidingen) 
• Wiskundige berekeningen zijn mogelijk (je kan je kans uitberekenen)  
• Aura van wetenschappelijkheid: mensen verkiezen daarom dus vaak om 

informatie te ontvangen op een numerieke wijze 
o Gevoel dat dit op wetenschap gebaseerd is  
o Paradox: om zelf te communiceren over riscio’s, verkiest men 

kwalitatieve aanduidingen  
• Mensen geven aan kwantitatieve aanduidingen beter te begrijpen (maar... 

juiste inschatting?)  

Probleem  

• Een CT-scan ondergaan kan de kans op het krijgen van kanker een ‘beetje’ 
verhogen  

• Het gaat om een ernstige ziekte, dus je bent vaak niet blij met een 
kwalitatieve aanduiding in deze situatie (je wilt cijfers zien)  

• ! Mogelijkheid van individu om informatie te verwerken daalt wanneer een 
individu gevaar loopt (berekeningen maken op dat moment is dus niet 
evident) 

o Aanduiding dat de scan de kans ‘een beetje’ verhoogt is dus op dat 
moment duidelijker  

Aandachtspunten om te zorgen dat je boodschap duidelijk blijft  

• Hou de noemer constant (bv. 6/10 krijgt de griep, maar slechts 1/10 sterft 
eraan, ipv. de noemer te veranderen naar 3 bijvoorbeeld)  

• Hoe de noemer rond (bv. 8 op 1000) 
• Invloed van grootorde van teller en noemer  
• Veel mensen hebben moeite met statistieken  

Baseline: verwijs naar het risico an sich, hoe het gewoon is  

• Doel: vergelijkingspunt geven zodat men een inschatting kan maken van het 
gevaar 

• Absoluut: gemakkelijkst begrijpbaar  
• Relatief  
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• Voorbeeld: 1995 pill scare 
o Het Commitee on Safety of Medicines zei dat vrouwen die de pil 

namen met gestodeen of desogestrel twee keer zoveel kans hadden 
op trombo-embolie, vergeleken met versies die andere progestagenen 
bevatten  

o Geen baseline vermeld à probleem  
§ Plaatst bevindingen in heel ander licht 

Invloed van framing  

• Gain- en loss-framing: zelfde info voorstellen als winst of verlies  
o ó frames over psychische aandoening à telkens andere info belicht  

• Voorbeeld: Asian disease  
o “Er wordt verwacht dat er 600 slachtoffers zullen zijn” 
o Groep 1: focus op gain à 200 mensen worden gered en 1/3 kans dat 

er 600 mensen gered worden, 2/3 kans dat niemand gered wordt  
o Groep 2: focus op lost à 400 mensen sterven en 1/3 kans dat er 

niemand sterft, 2/3 kans dat 600 mensen sterven 
o Welke oplossing zou je financieren?  
o Manier waarop data geïnterpreteerd wordt, heeft effect op uitkomst 

die publiek eraan geeft  
 

Grafische voorstelling om risico’s voor te stellen  

• Pro  
o Trekken van aandacht  
o Gemakkelijk te interpreteren  
o Duidelijke weergave trends 
o Minder nadruk op emotionele inhoud van de tekst  

• Contra 
o Presentatie kan invloed hebben op risicoperceptie  
o Verkeerde interpretatie  
o Minder aandacht voor details  

§ Bv. onderliggende cijfers 
• Correctheid van interpretatie  

o Zeer goed in het inschatten van posities en van lengtes met een 
gegeven schaal  

o Goed in het inschatten van hoeken en hellingsgraad 
o Aanvaardbaar in het inschatten van oppervlaktes  
o Slecht in inschatten van volumes, kleuren of grijswaarden  

• Herkenbare vormen worden geïnterpreteerd via heuristieken 
o Wie een grafiek niet volledig begrijpt, vindt de info minder 

betrouwbaar en minder overtuigend  
§ Graphical literacy  
§ Voorzie captions 

• Part-to-whole relationship: letten op 2 zaken  
o Grafische elementen proportioneel met de data?  

§ Bv. is het balkje van 20% 2x zo groot als die van 10ù? 
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§ Indien nee: meer beïnvloed door grootte dan door data 
o Proportioneel tot totaal?  

§ Balkje van 10% moet 1/10 van de hele hoogte in beslag nemen 
o Voorbeeld: Warafine  

§ Blije mannetjes en doodshoofden 
• Blij mannetje is niet gelijk aan blij à misschien wel 

negatieve bijwerkingen? 
§ Blije en droevige mannetjes  

• Pro: betere illustratie van kans  
• Contra: minder duidelijk hoe groot het risico precies is  

o Interpretatie is trager en minder correct  
• Het al dan niet toevoegen van een achtergrond heeft gevolgen op de 

risicoperceptie  
o Enkel voorgrond  

§ Pro: bericht effectiever  
§ Nadeel: info minder begrijpbaar à meer angst  

o Voor- en achtergrond  
§ Meer info maar minder voorzorgen nemen  

• De voorstellingswijze van een risico heeft effect op de effectiviteit van de 
risicocommunicatie  

o Symbolen: legende nodig 
o Index 
o Iconen: heeft gelijkenis met wat je wil tonen 

• Vergeleken met symbolen is een risico dat voorgesteld wordt met ‘toilet’-
iconen of echte gezichten  

o Gemakkelijker te onthouden  
o Genoten de voorkeur van participanten  
o Accuratere risicoperceptie bij mensen met hoge rekenvaardigheid en 

graph literacy  
è Details matter  

Hoe risico communiceren?  

• Geen eenduidig antwoord: alles heeft zijn voor- en nadelen  
o Wees je bewust van hoe je risico communiceert  

§ Is het begrijpelijk en duidelijk? 
o Hou rekening met de ontvanger  

§ Taal- en rekenvaardigheid 
o Combineer  

Onbedoelde effecten  

• Risicocommunicatie maakt het publiek bewust van de risico’s die ze lopen: 
kan aanleiding geven tot:  

o Mogelijk effect: epidemie van schrik  
o Mogelijk effect: desensitisatie  

§ à minder voorzorgsmaatregelen 
• Voorbeeld: een greep uit risicofactoren voor kanker 

o Aantoonbaar kankerverwekkend  
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§ Alcohol  
§ Barbecue  
§ Infecties  
§ Overgewicht  
§ Tabak 
§ Vlees  
§ … 

o Mogelijk kankerverwekkend  
§ Calcium  
§ GSM  
§ Warme dranken  
§ Wifi  

• Risico’s zijn complex, maar in risicocommunicatie moet er gewerkt worden 
met eenvoudige boodschappen. Hierdoor gaan er heel wat nuances 
verloren 

o Mogelijk effect: verwarring en misverstanden 
§ Bij de doelgroep  
§ Bij groepen die niet tot de doelgroep behoren  

• Risicocommunicatie richt zich vaak op individuen en heeft als doel hen te 
overtuigen bepaalde handelingen (niet) te stellen, om zo hun risico te 
verlagen  

o Mogelijk effect: schuld toekennen aan de slachtoffers  
 

5.6 Nucleaire ramp in Fukushima  

• 11/03: Tsunami + gevolg daarvan: kernramp  
• Nu: nog steeds deel onbewoonbaar 
• 25 jaar na Tsjernobyl  

o Enige andere nucleaire ramp met 7 op INES-schaal  
• Protesten tegen kernenergie  

 
• Invloed van het kanaal  

o RQ: heeft het mediakanaal dat de Belgen gebruikt hebben om in 2011 
info te krijgen over Fukushima voorspellende kracht voor hun 
gezondheid-gerelateerde risicoperceptie in 2013? 

o Info krant – TV à welke kijker banger? 

Social amplification of risk model  

• Madiakanaal heeft invloed op risicoperceptie  
• Iedereen die info doorgeeft, verandert de originele boodschap door 

bepaalde zaken te benadrukken of af te zwakken, nieuwe info toe te 
voegen… 

• Media vervormen originele boodschap à indien dit typisch is aan de  
mediavorm à verklaring voor andere risicoperceptie  
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Invloed van het mediakanaal  

Onderzoek: gezondheid-gerelateerde risicoperceptie  

• Hoe hoog schat u het risico van de eigen gezondheid in?  
o Risico van de straling  
o Risico van radioactiviteit in Japans voedsel of andere producten uit 

Japan 
• Bent u het eens of oneens met de volgende stelling? 

o Het aantal kankers in België zal toenemen door het ongeluk in 
Fukushima 

• Gekeken naar andere mediakanalen heeft invloed op de angst  
o Controlevariabelen  

§ Geslacht  
§ Opleiding  
§ Attitude tov kernenergie  
§ Tevredenheid met berichtgeving  
§ Duur van de aandacht voor de berichtgeving  

o Resultaten  
§ TV en interpersoonlijke communicatie: zorgden beide voor een 

significantie toename van de risicoperceptie  
• à mensen voorwie TV of IC een belangrijke bron van info 

waren, waren over het algemeen banger 
o Verklaring TV?  

§ Minder info door tijdsgebrek  
• Verschillende onderwerpen behandelen à enkele 

minuten per onderwerp, geen tijd voor diepgaande info 
§ Levendige visuals  

• Beweging en cuts  
o Hersenen: niet voldoende aangepast om echt te 

begrijpen wat er gaande was (gevoel dat je erbij 
was à banger) 

§ Availability heuristic: mensen schatten het voorkomen van zaken 
in door na te gaan hoe gemakkelijk ze er voorbeelden van voor 
de geest kunnen halen  

• Meer berichtgeving en / of gemakkelijker te onthouden  
§ Ander publiek aanspreken? 

• Mensen die geen TV kijken à hogere NFC? 
§ Andere framing? 

o Verklaring interpersoonlijke communicatie  
§ Ligt in de lijn met vorig onderzoek  

• Persoonlijk risico 
• Maatschappelijk risico  

§ Geruchten (invloed ervan) à risico groter maken dan het is  
§ Meer geloof aan info van anderen dan van media  

• Japanse ouders: na wetenschappers zijn vrienden en 
familie meest geloofwaardig 
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Fukushima in the internet age 

• Voordelen internet en sociale media  
o Geeft nieuwe experts een platform om verhaal te doen  
o Info meer begrijpelijk  
o Snellere updates 
o Meer ruimte voor oa langere stukken, grafieken… 
o Betere slaagkans risicocommunicatie indien two-way communication  
o Crisiscommunicatie via sociale media  

§ Betere reputatie voor organisatie  
§ Minder boycot intenties  

• Nadelen internet en sociale media  
o Werkt verspreiding foute info in de hand (desinformatie) 

§ Weinig tijd om feiten na te gaan  
o Weinig geloofwaardig geacht  

§ Onderzoek naar #fukushima vond geen valse geruchten en 47% 
citeerde zeer betrouwbare bronnen 

§ Toch: Facebookposts en tweets worden minder gedeeld dan 
krantartikelen  

• Info was redelijk betrouwbaar  

Invloed van het mediakanaal 

• Welke online kanalen hebben effect op risicoperceptie?  
• Controlevariabelen  

o Geslacht  
o Opleiding  
o Attitude tov kernenergie  
o Tevredenheid van berichtgeving  
o Duur van de aandacht voor berichtgeving  

• Resultaten  
o Andere (bv. YT): Significante voorspeller  
o De rest: significante daling in risicoperceptie  

• Belang van goede risicocommunicatie!  
o Tevredenheid à lagere risicoperceptie  

• Belang van traditionele media  
o TV (93.4%) was de meest gebruikt bron om info te vergaren, gevolgd 

door radio en kranten  
o Internet minder gebruikt  

§ Berichtgeving van traditionele media wordt via sociale media 
verder verspreid  

• COVID-19 
o Uitgevoerd 14-17 maart 2020, groot aandeel respondenten uit W-EU 
o Meer angst wanneer men extra info opgezocht had  

§ Reguliere media: TV, kranten, websites  
§ Sociale media 

o Geen significant effect voor info via websites en blogs van medische 
experts  

o Geen significant effect voor info via online zoekopdrachten  
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HOOFDSTUK 6: Overheidscommunicatie  

 

6.1 Begripsbepaling  

Verschil tussen overheidscommunicatie en bedrijfscommunicatie  

• Complexiteit  
o OH comm = complexer door structuur OH 

• Gedragsverandering die voor individu geen onmiddellijk voordeel oplevert  
o Bv. comm over afval sorteren à communiceren wat er inzit voor de 

burger anders moeilijk om gedragsverandering te verkrijgen  
• Resultaat van inspraak niet altijd zichtbaar  
• Effecten van OHcomm op middellange en LT 

o Overtuigen is moeilijk  

Begripsbepaling  

• Publiek: Vertrouwen in en wantrouwen van de overheid  
o Kritische burgers is noodzakelijk 

• Overheid = alle instellingen van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke 
macht  

• Communicatie = een van de middelen die de overheid ter beschikking heeft 
voor gedragsbeïnvloeding, naast  

o Regels, wetten en voorschriften à zaken verplichten / verbieden  
o Voorzieningen gemakkelijker maken  
o Geld geven en geld vragen à zo invloed uitoefenen 
o Druk uitoefenen à omdat ze veel middelen hebben  

• à keuze tussen deze tools of ze combineren  
• Communicatie als essentieel onderdeel van de vertegenwoordigende 

democratie (OH werkt voor haar burgers) 
• Overheidscommunicatie 

o Communicatie van de verschillende overheden naar de burgers 
o Communicatie tussen de verschillende overheden  

• Sinds ’90 in België streven naar burgergerichte, efficiënte en effectieve 
overheidscommunicatie  

o à nodige afspraken en wetten  
• Model Grünig: OH: stap van PR naar two-way symmetrical communication  

o Communiceren met burgers  
o Informeren, dialoog aangaan en luistern 

• Doelstellingen 
o Het bevorderen en in stand houden van legitimiteit  

§ Burger moet bereid zijn wetten te volgen 
o Het bevorderen van democratisch bestuur 

§ Op de hoogte zijn en kans op inspraak burger 
o Het scheppen en ontwikkelen van beleid 
o Het uitvoeren van beleid  
o Het beïnvloeden van kennis, begrip, houding, gedrag en cultuur 
o Presentatie en representatie van overheid 



 124 

• Communicatie van overheden = som van  
o Interne communicatie  
o Informatieve, educatieve en persuasieve voorlichting  
o Sociale marketing: marketing van sociale doelen  
o Public relations 
o Politieke communicatie  
o Propaganda 
o Bottum-upcommunicatie van burger naar overheid 

è Overheidscommunicatie is een mengvorm  
• 3 vormen van communicatie  

o Broadcasting: kleine boodschap via massamediakanalen naar 
iedereen tegelijk sturen  

§ Bv. regeringsmededelingen 
o Narrowcasting: specifieke kanalen inzetten om specifieke doelgroepen 

te bereiken 
§ Bv. brochure voor leraren  

o Pointcasting: OH gebruikt haar databank met persoonlijke gegevens 
om gericht bepaalde info te bezorgen aan individuen  

§ Bv. gepersonaliseerde mails  
• Recht van burger op toegang tot overheidsinformatie  
• Toegang tot info = toegang tot bestuursdomeinen 
• à right to know 
• Sleutelwoorden voor goede overheidscommunicatie  

o Transparantie: inzage geven  
o Toegankelijkheid: makkelijk in handen te krijgen  
o Deelname aan het besluitvormingsproces 
o Controle van bestuursactiviteiten  

• WOB: wet van openbaarheid van bestuur à journalisten kunnen deze wet 
gebruiken om info af te dwingen  

• Openbaarheidswetgeving 
o Federale wetgeving: wet van 11/04/1994 
o Vlaamse regelgeving: decreet van 26/03/2004 

• Openbaarheid van bestuur (ontstaan uit openbaarheidswetgeving) 
o Passieve openbaarheid: transparantie geven indien de burgers erom 

vragen  
o Actieve openbaarheid: verslagen spontaan openbaar maken  

• Wisselwerking actieve en passieve openbaarheid 
o Actieve: dan minder passieve openbaarheid noodzakelijk  

• Informatieloket die openbaarheid mogelijk maakt à burgers kunnen hier 
terecht met hun vragen  

o CRM: customer relationship management system: database met info 
over wie wanneer vraag gesteld heeft en wat de vraag was 

§ Ingeven wat de vraag was en of er al antwoord op gegeven is  
§ Zo kan makkelijk bijgehouden worden op wat er nog 

geantwoord moet worden  
o CMS: content management system: vragen en antwoorden inhoudelijk 

verzamelen en managen  
§ Indelen op onderwerpen  
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§ Later sneller antwoorden vinden op vragen of voor FAQ 
• Inspraak van de burger 
• Openbare raadplegingen: OH verplicht om burgerinzage te geven 
• Concrete overheidscommunicatie: op 3 manieren  

o Van overheid naar publiek:  
§ Via eigen communicatiemedia en advertentie-aankoop 
§ Onrechtstreekse communicatie 

• Media als intermediair: OH ligt journalisten in  
• Andere instellingen als intermediair 

o Bv. info delen met kind en gezin 
o Van publiek naar overheid 

§ Bv. 1700: zeggen waar je moet zijn voor de vragen die je hebt  
• Want moeilijk te weten welke overheidsdienst je moet 

contacteren  
o Interactie overheid en publiek 

§ Bv. OH biedt hulp bij invullen belastingbrief 

E-government  

• Reden ontstaan: interactie makkelijker maken  
• = het gebruik van informatie- en communicatietechnologie bij 

overheidsdiensten in combinatie met organisatorische veranderingen en 
nieuwe vaardigheden met het oog op een verbetering van de openbare 
diensten  

è Interactie tussen overheidsdiensten en burgers moet sneller, toegankelijker en 
doorzichtiger  

• Criteria om goed te functioneren 
o Vraaggestuurd: helpen bij invullen 
o Vereenvoudigd: weinig tijd en moeite 
o Geïntegreerd 
o Beschermd gegevens  

• Voorwaarden  
o Nieuwe opvatting over en organisatie van overheidsdiensten  
o Nauwe samenwerking tussen overheidsdiensten 
o Vertrouwelijkheid: bewaking nodig 
o Toegankelijkheid voor iedereen  

§ Ook voor mensen met bv. visuele beperking  
§ Offline alternatieven  

• Voorbeelden  
o Taks-on-web 
o webDIV 
o eID 

 

6.2 Campagneontwikkeling  

• Hoe sociale marketing campagne opstellen ? do’s en don’ts  
• Hoofdvragen  

o Waar staan we nu? Doelen en focus bepalen 
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§ Focus kiezen  
§ Bedoeling van de campagne bepalen  
§ SWOT analyse  

• Strengths, weaknesses, opportunities, threats  
§ Evalueer eerdere en gelijkaardige campagnes 

o Waar willen we uitkomen? 
§ Doelgroep bepalen  
§ Concrete (meetbare) doelen vastleggen  
§ Analyse van doelgroep en identificatie van de concurrentie  

• Concurrentie: niet altijd menselijk bv. kostprijs 
§ KPI: key performance index: voor en na campagne meting 

doen à doel bereikt? 
o Hoe kunnen we daar geraken? 

§ Product: het gewenste gedrag of iets tastbaars 
§ Price: prijs die doelgroep moet betalen (tijd, gemak, moeite, 

plezier opgeven) 
§ Place: plaats waar product/ dienst verkrijgbaar is of gebruikt 

wordt 
§ Promotion: boodschap en mediakanalen 

o Hoe weten we of we op de goede weg zitten? 
§ Ontwikkel een plan voor evaluatie en monitoring à overzicht 

krijgen van hoe het verloopt 
§ Bepaal het budget en gat op zoek naar partners en fondsen  
§ Ontwikkel een implementatieplan  

• Aandacht media en publiek trekken  
• Bepaal de doelgroep van de campagne  

o Tegen wie praat je? 
o Demografische kenmerken  

• Typering van en inzicht in de doelgroep 
o Wat wil de doelgroep? 
o Hoe denkt zij over het issue? 
o Welke behoeften zijn bij de doelgroep aanwezig?  

• Research 
o Observeren  
o Praten  
o Analyseren  

è Plan afhankelijk van deze inzichten  

Brainstormen: samen of alleen? 

• Hoe campagne uitwerken 
• = een methode om snel veel nieuwe ideeën over een bepaalde onderwerp 

te genereren  
o Achterliggende idee: samen ideeën bedenken, geïnspireerd worden 

door ideeën van anderen, zienswijzen en benaderingen worden 
geïntegreerd  

o Kenmerken  
§ De ideeën en de deelnemers worden niet bekritiseerd tijdens 

brainstormen  
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• Het waardeoordeel over de gegenereerde ideeën wordt 
uitgesteld tot alle ideeën zijn opgesomd 

§ Flexibel en associatief denken  
§ In groep  
§ Ontspannen opstelling noodzakelijk  

• Creatieve ideeën: originele ideeën en oplossingen die ook bruikbaar en 
geschikt zijn  

• Technieken  
o SCAMPER: 

§ Subsitute (vervang)  
§ Combine (combineer) 
§ Adapt (aanpassen) 
§ Magnify / minimize / modify (vergroot, verklein, verander) 
§ Put to other uses (ergens anders voor te gebruiken) 
§ Eliminate (elimineer overbodige elementen) 
§ Reverse / rearrange (omdraaien, herschikken) 
§ à bepaalde elementen van een voorstel vervangen, 

combineren… 
§ Belangrijk: ideeën die op 1e zicht niet goed lijken niet direct 

afwijzen à kunnen in combinatie met andere ideeën toch 
interessant zijn  

§ Helpen je om het onderwerp op een andere manier te bekijken  
o In de huid kruipen van de doelgroep: toneel spelen, karikaturen 

maken, op zoek naar extreme situaties  
§ Rollenspel: nadenken over hoe zij zouden reageren in een 

situatie  
• Valkuilen bij brainstormen  

o Plezierige sfeer à grondig, rationeel en nauwgezet nadenken leidt tot 
meer creativiteit  

o Ontspannen mensen hebben betere ideeën à niet zo  
§ Blije, boze en bange mensen hebben meer creatieve ideeën 

dan verdrietige en ontspannen ideeën  
o Geremdheid à flexibel zijn: een breed perspectief hanteren, meerdere 

invalshoeken kiezen  
§ Thuisvoelen in de groep  
§ Diversiteit zorgt voor diversere ideeën  

o Snel ideeën spuien à persistent zijn: grondig en geconcentreerd 
doorzetten op een taak, doorzettingsvermogen  

o Out of the box denken à within the box denken: systematisch en 
gestructureerd nadenken binnen een specifiek domein  

§ Teruggaan naar de kern  
§ Beiden combineren  

o In groep nadenken en ideeën uitwerken  
§ In groep van 4 mensen bedenkt maar de helft van de ideeën 

die 4 personen apart bedenken 
§ Originaliteit en uitvoerbaarheid van de ideeën van individuele 

brainstormer is beter 
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è Afwisselen tussen individuele voorbereiding, collectieve brainstroming en 
individuele reflectie en uitwerking 

è Zorg voor geactiveerdheid tijdens het brainstormen 

Campagneontwikkeling  

• Basiselementen uitwerken  
o Rationele elementen  

§ Info en feiten  
§ Onde-sided of two-sided (alleen voordelen of ook nadelen?) 

o Emotionele elementen 
§ Negatief: angst, schuld, schaamte 
§ Positief: humor, liefde, trots, blijdschap 

o Morele elementen 
§ Goed en kwaad  

o Non-verbale elementen 
§ Visual cues, beelden en symbolen  
§ Oogcontact, gezichtsexpressie … van de getoonde personen 

è Combinatie van de 4 (maar moeten niet allemaal in campagne zitten  
• Werken met fear appeal = tricky à publiek moet net bang genoeg zijn  
• Bijzondere strategieën om boodschap kracht bij te zetten  

o Getuigenis, expert, wetenschappelijke bewijsvoering 
o Slice of life (typische persoon in alledaagse setting) 

• Op poster: 4 belangrijke elementen onderscheiden  
o Headline  

§ Grootste lettertype 
§ Doel: aandacht trekken en / of kernboodschap weergeven  
§ Don’ts  

• Een vraag stellen die niet beantwoord kan worden  
• Ja-nee vraag  
• Geen betrokkenheid van headline op visual 
• Opgestoken vingertje (waar OH publiek aanmaant iets te 

doen) 
• Vergezocht  
• Woordspelingen (tenzij goede) 
• Een ondertitel om zwakke titel uit te leggen  
• Beter droge headline dan creatieve en onduidelijke  

§ Do’s  
• Wees specifiek: stop details in de headline  
• Ruimte, alliteratie, parallelle constructies à trekt 

aandacht  
• Twists, raadsels  
• Tip: creative trees: boodschappen met telkens per 

afsplitsing een variant  
o Denkproces creëren waar je op zoek gaat naar de 

perfecte headline  
o Varianten van headline bedenken om zo tot beste 

te komen 
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o Tagline / baseline  
§ Bv. just do it, maten makkers maes 
§ Doel: zorgt voor continuïteit in campagne  
§ Kenmerken  

• Kort en krachtig  
• Jingle (muzikaal) 
• Onderscheid met concurrenten  
• Generisch: breed inzetbaar 
• Spelen met woorden  

o Body copy  
§ Korte tekst onderaan de visual  
§ Doel: moeilijkere, complexe of controversiële onderwerpen 

toelichten, belangrijk wat je zegt  
§ Basisopzet  

• Openen met de bottom line: clue van het verhaal  
• Toelichting: verklaringen, uitleg, argumenten 
• Eindigen met een positieve clausule  

§ Don’ts 
• Deadwood: woorden die niest bijdragen aan je tekst 

gebruiken  
• Vage bewoordingen 
• Lijstjes 
• Passieve constructies en ballastwoorden: eigenlijk, ik heb 

zoiets van , enerzijds à elk woord moet een functie 
hebben 

§ Do’s  
• Sterke openingszin  
• Vlot leesbaar 
• Power writing: meteen ter zake komen, korte zinnen, geen 

bijzinnen, eenvoudige woorden, spreektaal, positieve 
attitude, specifiek… 

• Schrijf voor het individu, niet voor de massa 
o Jij ipv de Belgen  

o Visual  
• Plaatsing van elementen  

o Proximity: zorg voor logische cohesie tussen tekst en visuals zodat 
duidelijk is hoe deze bij elkaar horen  

o Alignment: connectie tussen elementen, geen willekeurige plaatsing 
maar prioriteiten bepalen  

§ Logische flow tussen elementen 
o Balance en contrast: ruimte, gewicht, kleur 
o Unity: visuele cohesie à geheel vormen  

 

6.3 Citymarketing  

• Marketing en promotie van steden, regio’s en landen: city marketing, place 
branding, place promotion  
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• Def: het bewuste gebruik van publiciteit en marketing om specifieke beelden 
van geografische plaatsen en gebieden te verspreiden naar een doelpubliek  

• Plaatsen: paraplumerken  
• Place marketing en place branding  

o Plaatsen zijn zeer complex, bijna ongrijpbaar 
o Ze spreken vele stakeholders aan: tegelijk woonplaats, bestemming, 

vestiging en opportuniteit  
§ Te vergelijken met umbrella brands 

o Tegenvoorbeelden: champagne, zwitserse horlogers en nieuwe 
fietsroute in het dorp 

• Landen, regio’s en steden ondergaan 
o Cycli van interne groei en afname 
o Externe bedreigingen en kansen  

• Steden  
o Dynamiek die tot stadsgroei leidt  
o Dynamiek die tot achteruitgang leidt 

è Strategieën ter verbetering  
• Strategieën  

o Community development: initiatieven om samenhorigheidsgevoel van 
bevolking versterken om zo aangename omgeving te creëren  

o Economic development: zorgen voor bedrijfsterreinen en actief 
bedrijven naar je regio lokken met belastingsvoordelen en subsidies  

§ Doel: economische motor op gang brengen 
o Strategische marketingplanning: city / place / regio marketing  

• Typologie van citymarketingbeleid  
o Consolidation: goedkoop, huidige burgers en bedrijven in de stad 

behouden 
§ Risico: aantrekkelijkheid stad daalt indien andere steden wel 

innoveren  
o Quality: infrastructuur en faciliteiten verbeteren om zo bestaand 

publiek beter van dienst te zijn à aantrekkelijkheid stijgt  
o Expansion: met bestaande infrastructuur en faciliteiten nieuwe 

bewoners, bedrijven, toeristen trekken 
o Diversification: nieuwe infrastructuur om nieuwe consumenten aan te 

trekken 

Market Urban facility structure Urban facility structure 
 Maintain  Adapt 
Existing consumers Consolidation Quality 
New consumers Expansion Diversification  

 

• Voorbeelden van concrete acties  
o Communiceer bewust naar uw doelpubliek  

§ Nadelen op positieve manier verwoorden  
o Voorzie in basisbehoeften  
o Promotie 

§ Etaleren van natuurlijke rijkdom  
§ Historische en beroemde inwoners 
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§ Infrastructuur bv. winkelcentra 
§ Recreatie en entertainment  
§ Sportinfrastructuur 

o Slogans, thema’s en positionering  
o Visuele symbolen 
o Maar: wat te doen met negatieve punten in de stad? 

§ Ook implementeren in de campagne op goede manier  
• Doelgroepen 

o Bezoekers: werkgerelateerd, toeristen en reizigers 
o Inwoners 
o Mensen die er hun werkplek hebben 
o Ondernemers en industrie 
o Exportmarkten  

• Meer dan alleen het voeren van promotiecampagnes 
• Herverpakken  
• Van koude naar warme citymarketing  

o Zowel mensen en bedrijven zijn honkvast 
o Mensen laten zich niet leiden door een rationele kostenbatenanalyse  
o Zeg niet dat je aantrekkelijk bent, maar zorg ervoor dat je dat 

daadwerkelijk bent (= warme) 
o Koude: campagne voeren met leuke praatjes en logo’s als simpele 

versie van window dressing  
§ Weinig effectief à beter te investeren die er al zijn dan om 

anderen aan te trekken  
• De synergie tussen steden en de AV-sector  

o Film: bv. Brugge 
o Tv-fictie  
o Tv-show 
o Radioshow 
o Voordelen aan samenwerking 

§ Voor tv: kosten voor fictie en het filmen op locatie drukken, 
aanwezig zijn in Vlaanderen  

§ Voor de steden: publiciteit voor een redelijke prijs  
• Ontstaan van city en place marketing  

o 19e eeuw in VS om pioniers aan te trekken 
§ Miss Dakota: strategie om mannen te lokken 
§ Uncle sam is rich enough to give us all a farm: verwijzen naar 

landbouwgrond 
o Marketing van resorts in UK 

§ Religie en gezondheid  
§ Spel en ontspanning 

• Kust: aantrekkelijke plaats om op vakantie te gaan  
• Sleutelrol voor BE 

o Spa, Brugge 
o De zee 

§ Transport: spoorwegnet  
§ Leopold II, de koninklijke bouwheer 
§ De overheid: landpromotie 
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§ Syndicat d’initiative 
§ Advertenties in pers 

• Case: New York 
o Jaren 60-70: tanend imago  

§ Toerisme  
§ Werkgelegenheid 
§ Zakenmensen 
§ Speelfilms 

è Association for a better New York (maar plan ontbrak) 
o Big Apple campagne: alles als het grootste voorstellen  

§ Kwantiteit > kwaliteit  
o I love NY  
o Frank Sinatra 
o Hoge en lage cultuur: beide op ingezet 
o Stad voorstellen als bruisend en vernieuwend 

• NY als symbool voor neoliberalisme 
o Reagan (president) 
o NY city partnership 
o Toerisme: zakenreizigers, congresgangers en internationale toeristen  
o Fincanciële boom 
o Mediaboom, mediamergers, bloomberg 

• Maar:  
o Vijandige omgeving voor vakbonden, voor de arbeidersklasse en voor 

armen  
o Tekens van solidariteit verdwijnen 
o Hogere middenklassen vormt 30% van werkende inwoners, terwijl 25% in 

armoede leeft 
o 800.000 mensen verlaten de stad 
o 2004: 36930 daklozen  

• Verklaring  
o Heroriëntatie van publieke sector 
o Privatisering en minder regeltjes voor vastgoedmarkt  

§ Stijging huurprijzen  
o Aantrekken van bedrijven in dienstensector 


