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Identiteit

In concurrerende markten bepaalt de eigenheid meer dan ooit het onderscheidend vermogen. Een
authentieke identiteit is essentieel voor een organisatie.
Identiteit

Gewenste
identiteit
Zelfbeeld

De identiteit is wat een organisatie is en wat ze uitstraalt. Uitstraling nemen we dus nadrukkelijk mee in
onze definitie van de identiteit.
Wat de organisatie wil zijn, noemen we de gewenste identiteit. Als medewerkers binnen een organisatie
wordt gevraagd wat hun beeld van de organisatie is, noemen we dit het zelfbeeld.
Een identiteit is niet statisch
Klanten verwachten van de organisatie dat ze zinvolle producten of diensten levert. Medewerkers
verwachten naast hun salaris ook ontplooiingsmogelijkheden en aandeelhouders willen een aardig
rendement. Klanten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders, financiers: iedereen die met de
organisatie te maken heeft, wil weten waarom hij zaken moet blijven doen met de organisatie. Wat is
de /icense to operate? Waar staat en gaat de organisatie voor?
Organisaties moeten dus aan steeds hogere eisen voldoen. Hogere eisen van consumenten, toenemende
concurrentie en kansen op nieuwe markten creëren veel dynamiek. Aanpassen aan en inspelen op de
snelle ontwikkelingen dwingen organisaties te veranderen, ze moeten flexibel en transparant zijn. Een
identiteit moet dus meegaan met de tijd terwijl de kern stabiel blijft. Zo staat Amstel Bier altijd voor
mannenvriendschap en Oisney steeds voor familieplezier. Een identiteit ontwikkelt zich door en in
interactie met anderen. Wie je bent, wordt sterk bepaald door de relaties die je hebt.

8.1.1

Corporate identity mix

Een organisatie presenteert haar identiteit aan de omgeving via de corporate identity mix. De corporate
identity mix is de persoonlijkheid die zich uit in communicatie, gedrag en symboliek.

Corporate
identity mix

In de corporate identity mix is het belangrijk consistent te zijn. Met name de communicatie en het gedrag
moeten in overeenstemming zijn en elkaar versterken in plaats van dat ze elkaar ontkrachten.

Kernwaarden

1 Persoonlijkheid
De persoonlijkheid is de kern van de organisatie. Centraal in de persoonlijkheid staan de kernwaarden.
Het is niet effectief om op een namiddag door een extern communicatiebureau wat kernwaarden te laten
bedenken. Kernwaarden verzin je niet, die ontdek je. Je komt er niet achter door een marktanalyse te
maken. Ga binnen de organisatie op zoek. Dit is geen puur rationele analyse. Het is aftasten, voelen,
zien, verkennen, ontdekken en benoemen. De vraag is niet: welke kernwaarden gaan we vandaag eens
uitkiezen? Stel in plaats daarvan de vraag: wat zijn de waarden die wij nooit loslaten omdat ze wezenlijk,
onveranderlijk en onderscheidend in het DNA van de organisatie zitten?

FIGUUR s.1

Corporate identity mix

Bron: Bir1<igt & Stadler
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Kernwaarden benoemen betekent keuzes maken. Het is onmogelijk om alles te communiceren. Het beste is
als een organisatie maximaal drie kernwaarden heeft. Volvo is professioneel, milieubewust, innovatief,
betrouwbaar en nog veel meer. Alleen zijn die kernwaarden niet allemaal over te brengen. Daarom kiest
Volvo voor veiligheid als centrale kernwaarde. De kernwaarde is richtinggevend voor de gehele
communicatie. Als Interpolis 'glashelder' als kernwaarde heeft, bepaalt dat ook de vormgeving en het
taalgebruik. Hier zie je een overzicht van een aantal mogelijke kernwaarden.

In de praktijk blijkt dat kernwaarden vaak niet uniek zijn. Talloze organisaties hebben kernwaarden als:
professioneel, betrouwbaar, klantvriendelijk, innovatief en ondernemend. Hierdoor zijn de waarden niet echt
onderscheidend meer. Een goed voorbeeld hoe het anders kan, is het Elizabeth Ziekenhuis in Tilburg met
de kernwaarde Lief.
Uiteraard gaat het niet alleen om het benoemen van de kernwaarden. Zeker zo belangrijk is het
accepteren, delen, beleven, waarmaken en dagelijks bewijzen van de kernwaarden door het management
en alle medewerkers. Op kernwaarden gaan we verder in als we het over het merk hebben bij positioneren
in hoofdstuk 10.2.
BBT-formule

BBT-formule
Voor het toetsen van de kernwaarden en de ambities is de BBT-formule heel praktisch. Die formule staat
voor: Belofte, Bewijs en Toonzetting. De organisatie moet de gekozen kernwaarden waarmaken. Er moeten
harde bewijzen voor zijn anders zijn ze ongeloofwaardig. Die bewijzen resulteren in een bepaalde
toonzetting in tekst, beeld en gedrag.

RABOBANK
• Belofte
Samen sterker
• Bewijs
Lokale Rabobanken
Coöperatieve grondslag
Maatschappelijke betrokkenheid
Klantgedreven
• Toonzetting
Persoonlijk en vriendelijk
Warme kleuren, foto's met
mensen
Logo is mens op zonnewijzer
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2 Communicatie

Communicatie is een goed middel om de persoonlijkheid van de organisatie te uiten. Uiteraard moet wat
een organisatie communiceert wel overeenkomen met haar gedrag. Practice what you preach. Een mooie
Nederlands talige variant is: zeg wat je doet en doe wat je zegt. Als een organisatie communiceert dat ze
servicegericht is, dan moet ze die claim waarmaken in haar gedrag.

Communicatie

3 Gedrag

Gedrag

Gedrag is de meest bepalende uiting van de persoonlijkheid van een organisatie. Dit is het dagelijks
handelen van de organisatie: zowel de manier waarop medewerkers met klanten omgaan, als de wijze
waarop de organisatie zich opstelt in maatschappelijke issues. Onderzoek wijst uit voor dat het gedrag
sterk bepalend is voor de beeldvorming. Dit geldt vooral voor organisaties waarbij veel medewerkers
dagelijks contact hebben met de doelgroepen, zoals waarbij bij scholen, ziekenhuizen, banken en
autodealers.
Net als een persoon krijgt een organisatie nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken. De
eerste indruk krijgt het publiek vaak online, aan de receptie of via de telefoon. Deze activiteiten vallen in
de regel niet direct onder de verantwoordelijkheid van de communicatieafdeling. Ze zijn wel essentieel
voor de beeldvorming.
Een mooi kantoor, een flitsende huisstijl, alles kan worden tenietgedaan
door een negatieve houding en onvriendelijk gedrag van de medewerkers. In toenemende mate is er
zowel bij profit als non-profit aandacht voor (oprechte) service, klantgerichtheid en gastvrijheid. Voor
mensen geldt dat je niet moet kijken naar wat mensen zeggen, maar naar wat ze doen. Dit gaat ook op
voor organisaties.

4 Symboliek

Symboliek

Symboliek is de visuele identiteit en gaat over de huisstijl, het logo, de site, de gebouwen,
bedrijfskleding en dergelijke. Symboliek is een belangrijke uiting van de identiteit omdat een organisatie
daarop veel invloed heeft. Een organisatie bepaalt immers zelf hoe zij haar huisstijl en communicatie
vormgeeft. Nu veel organisaties sterk op elkaar lijken wat betreft de kwaliteit van de geleverde producten
en diensten biedt een krachtige, herkenbare symboliek de mogelijkheid om onderscheid te creëren.
Een sterke identiteit ontstaat onder andere door:
•
een sterke persoonlijkheid in een organisatie: John de Mol
•
een speciale visie op de 'mens' of de branche: Dove, /KEA, Rituals
•
de externe communicatie die intern trots maakt: Coo/b/ue Nike
•
de trots op eigen prestaties: BMW, Google

Ontwikkelen van een corporate identity

Als we het samenvatten, voldoet een identiteit aan een aantal voorwaarden:
•
Ze sluit aan bij de kernactiviteiten en bij de organisatie als geheel.
•
Ze staat _in lijn met de roots van een organisatie.
•
Ze is authentiek, onderscheidend en relevant.
•
Ze spreekt de interne en externe doelgroepen aan.
De gebruikers zijn mede-eigenaar. Aardig is te bedenken dat de identiteit ook wordt gecreëerd _ door de
gebruikers. Zo bepalen de rijders van BMW ook de associaties rond het merk. In feite zijn zij dus medemerkeigenaar.
**
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aE Imago
Imago
Gewenst imago

Bij alle communicatieactiviteiten van een organisatie is het doel een positief beeld van die organisatie te
creëren bij de verschillende publieksgroepen. Het imago is het beeld dat de publieksgroepen van de
organisatie hebben. Dit wordt gevormd door alle gedachten, associaties en ervaringen die
publieksgroepen koppelen aan een organisatie. Het gewenste imago is het beeld dat de organisatie
wenst te vestigen bij haar publieksgroepen.
Imago is een ontvangergebonden begrip. Dat betekent ook dat een organisatie niet slechts één imago
heeft. Leveranciers kunnen een ander beeld van een organisatie hebben dan de klanten. Ook binnen
groepen kan het imago verschillen: de ene klant heeft een positief beeld van een organisatie terwijl de
andere klant een negatief beeld heeft. Bovendien is een imago altijd tijdsgebonden omdat het beeld van
een organisatie nooit statisch is. Gebeurtenissen binnen de organisatie of veranderingen in de omgeving
kunnen een verschuiving van het imago veroorzaken.
Het imago van een organisatie wordt ook bepaald door de imago's van verwante organisaties in de
sector. Een organisatie bepaalt haar reputatie nooit geheel zelf. Taxibedrijven bijvoorbeeld hebben een
branchereputatie. Is een aantal taxibedrijven negatief in het nieuws wegens wanbeleid dan heeft dat
gevolgen voor het imago en de reputatie van andere taxibedrijven. Zij nemen dan automatisch een deel
van die collectieve reputatie over. Makelaars hebben ook een gezamenlijk imago. Een nieuw makelaarskantoor neemt altijd een deel van dat collectieve imago over.
Hoe minder bekend een organisatie is, hoe groter de invloed van de sector is. Als je bijvoorbeeld niets
van een specifieke sauna weet, vul je het beeld van die sauna in met wat je al in het algemeen van
sauna's weet.

Imagoniveaus

Er zijn verschillende niveaus waarop een imago betrekking heeft.
We lichten dit toe aan de hand van het biermerk Jupiler.
We onderscheiden de volgende imagoniveaus:
•
Productniveau-imago van het product bier.
•
Merkniveau-imago van het merk Jupiler.
•
Bedrijfsniveau-imago van de onderneming Jupiler.
•
Brancheniveau-imago van de sector bierbrouwers.
•
Landniveau-imago van het land waar het product
vandaan komt.
•
Gebruikersniveau-imago van de drinkers van Jupiler.

Factoren die een imago vormen

Probleem bij het opbouwen van een imago is dat veel factoren een rol spelen. In volgorde van afnemende
invloed onderscheiden we de volgende factoren die het imago vormen:
•

Eigen ervaring
Steeds vaker zijn de eerste contacten online. Je hebt daarbij al meteen een indruk van de
organisatie. Verder zijn er natuurlijk de persoonlijke contacten. Deze kunnen positief zijn
bijvoorbeeld als je een betere service krijgt dan je verwachtte of ze kunnen negatief zijn als je
bijvoorbeeld te lang moest wachten.

•

Verhalen van anderen
Dit zijn ervaringen die je hoort van anderen, bijvoorbeeld van vrienden op een verjaardag, of wat
je leest op social media op forums.

•

Berichten in de traditionele media
Denk aan een krantenartikel of een bericht op de regionale zender.

•

Betaalde communicatie
Bijvoorbeeld een advertentie in een krant, een banner op een site of een commercial op tv.
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Een merk als een mens

We hebben het gehad over het imago en de identiteit van een organisatie. Deze begrippen kun je ook
persoonlijk maken.

De relatie tussen identiteit en imago

Als een organisatie problemen heeft met haar imago dan wil ze die problemen snel oplossen. Helaas
gaat dat niet altijd even makkelijk. Als de identiteit sterk afwijkt van de gewenste identiteit, moet de
organisatie zorgen dat ze eerst wordt wat ze wil zijn voordat ze actief extern kan gaan communiceren. Je
gaat dus eerst van de identiteit naar de gewenste identiteit voordat je naar het gewenste imago gaat
(zie figuur 8.5).
FIGUUR

s.s Van identiteit naar gewenst imago

*
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CD Visie op interne communicatie
Extern winnen is intern beginnen. Eerst moet de communicatie in eigen huis op orde zijn voordat je naar
buiten gaat. Het hoofddoel van interne communicatie blijft het succes van de organisatie te vergroten
door de betrokkenheid bij en de verbondenheid van de medewerkers met de organisatie te versterken.
Basisvoorwaarden voor een goede interne communicatie zijn een besluitvaardig management en een
open stijl van leidinggeven en een wijze van communiceren met mogelijkheden voor feedback, interactie
en dialoog.
BehoefteHiërarchie

Volgens de psycholoog Maslow is er een behoeftehiërarchie. Daarbij worden de hogere behoeften
belangrijker wanneer de basisbehoeften, zoals voedsel, kleding en onderdak, zijn vervuld. Hogere
behoeften zijn bijvoorbeeld eigenwaarde en zelfverwerkelijking. In onze huidige maatschappij zijn de
basisbehoeften van werknemers meestal wel bevredigd. Wanneer organisaties hun werknemers
ontplooiingskansen bieden in de vorm van opleidingen en uitdagend werk neemt de motivatie toe.
Het management van een organisatie moet zich dan ook geregeld afvragen waarom de medewerkers
zich voor de organisatie willen inzetten. En vooral: wat doet het management om de motivatie en
betrokkenheid van de individuele medewerker te vergroten? En de vraag voor ons is natuurlijk welke
bijdrage communicatie hieraan kan leveren.
In het communiceren met de individuele medewerker is er een verschuiving van de traditionele
zendergerichte benadering naar een meer gerichte en op maat manier van communiceren. Opvallend is
dat de wijze waarop de communicatie intern plaatsvindt steeds meer lijkt op de manieren waarop
medewerkers buiten werktijden informatie zoeken en delen. Ze gaan zelf op zoek en maken zelf een
selectie.
De interne communicatie vindt plaats, ongeacht of de afdeling Communicatie zich ermee bemoeit of
niet. De taak van de afdeling Communicatie is het opzetten en faciliteren van een goede infrastructuur
voor de interne communicatie en waar nodig interventies te plegen om de effectiviteit van de interne
communicatie te vergroten.

Toename van het belang van interne communicatie

Door een aantal ontwikkelingen neemt het belang van interne communicatie toe:
•

•

•

•

Veel organisaties werken in de zakelijke dienstverlening. Een dienst komt tot stand door
samenwerking tussen verschillende medewerkers en afdelingen. Dus is een goede
communicatie belangrijk.
Organisaties moeten zich snel kunnen aanpassen aan allerlei maatschappelijke en
technische ontwikkelingen. Een gerichte interne communicatie maakt het mogelijk
medewerkers tijdig op de hoogte te brengen van alle veranderingen.
Flexwerken en het nieuwe werken maken een goede interne communicatie belangrijker om
te zorgen dat de betrokkenheid niet vervaagt.
Interne communicatie versterkt de bedrijfscultuur. Daardoor blijven talentvolle medewerkers
langer in de organisatie en is een organisatie aantrekkelijker op de arbeidsmarkt. Een
adequate interne communicatie en een positieve organisatiecultuur hebben ook een directe
relatie met het ziekteverzuim.

•

Het gedrag van de medewerkers bepaalt voor het grootste deel de reputatie van een
organisatie. Medewerkers moeten gemotiveerd worden zich als ambassadeurs voor de
organisatie te gedragen.

•

Uit onderzoek blijkt dat een organisatie waar de interne communicatie goed werkt en waar de
betrokkenheid hoog is simpelweg beter presteert. Het argument voor de directiekamer!
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•

Vroeger kenden veel organisaties het probleem dat er te weinig werd gecommuniceerd. Nu is er eerder
sprake van een overload. Vooral het aantal mails dat de medewerkers per dag moeten wegwerken, is
groot. Het gaat bij interne communicatie om selecteren en segmenteren waardoor de juiste informatie
op het juiste moment bij de juiste doelgroep terechtkomt. Er moet niet te weinig worden
gecommuniceerd maar ook niet te veel.

Gevolgen van slechte interne communicatie

Interne communicatie scoort bij veel organisaties laag in de evaluaties van de medewerkers. De onvrede betreft
dan niet zozeer de ingezette middelen. De meeste organisaties hebben wel een intranet of een nieuwsbrief en er
zijn talloze vergaderingen. De problemen bij interne communicatie kennen vaak andere oorzaken.
Spanningen en conflicten tussen (groepen) medewerkers kunnen het gevolg zijn van een slechte interne
communicatie. Als de medewerkers niet op de hoogte zijn van het organisatiebeleid en de doelen van de
organisatie en afdelingen kan dat leiden tot wantrouwen. Geruchtencircuits ontstaan vooral door een gebrek aan
informatie. De organisatie moet ervoor zorgen dat belangrijke informatie snel wordt verspreid en interne
doelgroepen eerder worden ingelicht dan externe. Bij grote, beursgenoteerde organisaties is dit overigens
moeilijk omdat de organisatie de koersgevoelige informatie meteen bekend moet maken.
**

� Doelen interne communicatie
De doelen van interne communicatie zijn helder in kaart gebracht door de trap van Quirke (zie figuur
6.2). Op de verticale as staat de ambitie en op de horizontale as vind je de mate van interactiviteit. De
mate van interactiviteit neemt toe bij een toenemende ambitie. De trap laat duidelijk zien dat als je
betrokkenheid en verbondenheid nastreeft, de organisatie dan niet kan volstaan met alleen
schriftelijke middelen.
FIGUUR 6.2

Trap van Quirke
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1 nterne doelgroepen
Globaal onderscheiden we de volgende interne publieksgroepen.
•
directie
•
management
•
vaste medewerkers
•
tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs
•
ondernemingsraad
•
commissarissen

Interne

publieks
groepen

In de praktijk is de lijst met interne publieksgroepen van een organisatie gedetailleerder. Zo valt de
algemene groep medewerkers vaak in kleinere delen uiteen omdat niet altijd met alle medewerkers op
dezelfde wijze en met dezelfde middelen wordt gecommuniceerd. Zo heeft de afdeling Marketing heel
andere informatie over dan de afdeling ICT.

Aandeelhouders

Of aandeelhouders wel of niet tot de interne publieksgroepen behoren, hangt af van het type
organisatie. In een besloten vennootschap (bv) is een aandeelhouder gedurende langere tijd aan het
bedrijf verbonden. Vaak is er een directeur/eigenaar. Daarom zijn aandeelhouders bij een bv duidelijk
intern. In een naamloze vennootschap (nv) als Heineken of Shell ligt dat anders. De aandelen worden
verhandeld op de beurs en iemand kan een aandeel kopen en dat na een kwartier weer verkopen. De
aandeelhouders zijn niet bekend bij het bedrijf, behalve als ze meer dan 5% van de aandelen bezitten.
Ze zijn dus geen interne publieksgroep ondanks het feit dat de aandeelhouders samen de eigenaar
zijn van het bedrijf.
Ondernemings
raad

Ondernemingsraad

Een 'vreemd' element binnen de interne communicatie is de ondernemingsraad. De ondernemingsraad is een zelfstandig orgaan en heeft een eigen juridische status. De raad heeft informatierecht,
adviesrecht en soms instemmingsrecht. De afdeling Communicatie mag en kan de ondernemingsraad
communicatief ondersteunen maar mag zich niet inhoudelijk met het beleid van de OR bemoeien. De
ondernemingsraad kan wel een belangrijke stakeholder zijn als het gaat om het realiseren van
verbeteringen van de kwaliteit van interne communicatie.

e, Communicatiestromen
De organisatiecultuur heeft een grote invloed op de interne communicatie en de communicatiestromen.
De wijze waarop de organisatie is opgedeeld in divisies, werkmaatschappijen, afdelingen en teams
bepaalt immers voor een groot gedeelte wie contact heeft met wie. We onderscheiden bij interne
communicatie de volgende communicatiestromen: verticale, horizontale, diagonale, parallelle en
informele communicatie (zie figuur 6.3).
Verticale
communicatie

Top down
communicatie

Verticale communicatie

Verticale communicatie loopt van het management naar de medewerkers en van de medewerkers naar
het management. Top down communicatie is een vorm van verticale communicatie waarbij het
informeren van de medewerkers door het management over besluiten en beleid centraal staat. Binnen
de meeste grotere organisaties wisselt de directie eerst informatie uit met de het management. Daarna
geeft het management de informatie door aan de teamleiders. Deze bespreken de informatie met de
medewerkers tijdens het werkoverleg. De kracht en zwakte van de top down communicatie die
plaatsvindt via de lijn is dat het succes van de communicatie sterk wordt bepaald door de
communicatieve vaardigheden van de managers en teamleiders.
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Bottom up
communicatie

Bottom up communicatie is ook een vorm van verticale communicatie. In een organisatie stroomt er
meer informatie van boven naar beneden dan omgekeerd. Toch is het doorgeven van wat er op de
werkvloer speelt van groot belang. Verder stimuleert goede bottom up communicatie de medewerkers
om mee te denken over oplossingen binnen het bedrijf. Dat kan ook om kleine verbeteringen gaan, want
als honderd dingen 1% effectiever gaan, levert dat alles bij elkaar veel op.
Bottom up communicatie kent een structureel probleem. Negatieve informatie stroomt moeizaam naar
boven. Stel dat enkele medewerkers bij hun teamleider aangeven dat de werkzaamheden binnen de
afdeling niet goed zijn geregeld en de werksfeer slecht is, dat is het voor de verantwoordelijke manager
niet zo aanlokkelijk dat door te geven aan de directie, want dat verzwakt zijn eigen positie. Dus hij zwijgt
hierover tijdens het managementoverleg. Het gevolg is dat de directie geen zicht heeft op de problemen
op de werkvloer.

Management
bywalking
around

Horizontale
communicatie

Diagonale
communicatie

Parallelle
communicatie

Informele
communicatie

Een bekend middel om bottom up communicatie te stimuleren is management by walking around
waarbij de directie tijd neemt om direct op de werkvloer te horen wat er speelt. Ook werklunches van het
management met de medewerkers zijn geschikt om de afstand tussen de top en de werkvloer te
verkleinen.

Horizontale communicatie

Horizontale communicatie is de uitwisseling van informatie tussen medewerkers met eenzelfde positie
in de organisatie. De meeste communicatie in een organisatie vindt plaats tussen mensen die
functioneel direct met elkaar te maken hebben. Een voorbeeld is het onderlinge overleg tussen
medewerkers of tussen teamleiders. Middelen die de horizontale communicatie bevorderen, zijn onder
andere vergaderingen en online communicatie.

Diagonale communicatie

Diagonale communicatie is de communicatie tussen diverse niveaus in een organisatie die niet verloopt
via horizontale of verticale lijnen. Deze vorm van communicatie doorkruist ook de hiërarchische
organisatiestructuur. Bijvoorbeeld een medewerker van Marketing overlegt met het hoofd Communicatie
over deelname aan een beurs. Diagonale communicatie vindt vaak plaats via interpersoonlijke
communicatie.

Parallelle communicatie

Parallelle communicatie vindt plaats als er niet via de lijn wordt gecommuniceerd maar rechtstreeks
met alle medewerkers tegelijkertijd. Intensieve parallelle communicatie is essentieel om de doelen,
normen en waarden van de organisatie gemeenschappelijk te maken voor alle medewerkers. Middelen
voor parallelle communicatie zijn onder andere: presentaties door de directie voor alle medewerkers,
interne memo's en mails die aan iedereen gericht zijn, het personeelsblad en Tweets van de directie.
Een aardig middel is ook een maandagochtendmail van de CEO aan alle medewerkers. Amerikaanse
bedrijven zetten dat middel vaak in om een gemeenschappelijke flow en focus te creëren.

Informele communicatie

Informele communicatie binnen de organisatie verloopt niet langs een vastgelegde communicatiestructuur. Het sociale gedeelte vindt onder andere plaats bij de koffieautomaat, in de pauzes, via
mailtjes en social media en tijdens de vrijdagmiddagborrel. Informele communicatie kan zich uiten
in de vorm van een geruchtencircuit. Geruchten zijn vaak het gevolg vanonzekerheid bij medewerkers
door een gebrek aan betrouwbare informatie. Een constante stroom geruchten en roddels versterkt het
wantrouwen. Medewerkers denken dan: 'Er gebeurt van alles en ik weet weer van niets.' Zorg ervoor dat
belangrijke informatie snel wordt verspreid en let erop dat de interne publieksgroepen in principe eerder
ingelicht zijn dan de externe partijen zodat de medewerkers niet van buitenstaanders horen wat er in
hun eigen organisatie speelt.
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FIGUUR 6.3

Interne communicatiestromen

� Soorten informatie

Binnen een organisatie zorgen verschillende soorten informatie ervoor dat de medewerkers naar
behoren kunnen functioneren. We onderscheiden vier soorten informatie:
1. Taakinformatie
2. Beleidsinformatie
3. Beheerinformatie
4. Sociale informatie
FIGUUR 6.4

Soorten interne informatie
Interne communicatie

Sociale
informatie

Taakinformatie

Beleids•

informatie

1. Taakinformatie
Taakinformatie zorgt ervoor dat de activiteiten op het juiste moment door de juiste persoon worden
gedaan. Voorbeelden zijn: werkinstructies, week- en projectplanningen en werkschema's. Als
medewerkers te weinig taakinformatie krijgen, leidt dit tot een inefficiënte aanpak en het maken van
fouten. De rol van interne communicatie is het toegankelijk maken van deze taakinformatie.
2. Beleidsinformatie
Beleidsinformatie betreft informatie over de gang van zaken in de organisatie en de plannen voor de
toekomst. Belangrijk is het waarom van belangrijke besluiten duidelijk te maken. Onderwerpen bij
beleidsinformatie zijn: Wat zijn de doelen en wat is de gekozen strategie? Wat zijn de kansen en
bedreigingen? Hoe is onze financiële situatie? Wat zijn veranderingen op korte en lange termijn?
Welke rol spelen mijn afdeling en ik in het geheel?
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Onvrede bij medewerkers ligt niet altijd aan het beleid zelf. Ze ontstaat vaak doordat het beleid niet
(goed) wordt gecommuniceerd. Managers houden soms informatie achter omdat ze geen zin hebben
in kritische vragen en discussies. Een andere reden is dat ze de behoefte aan beleidsinformatie bij
hun medewerkers onderschatten. Ze gaan er ten onrechte van uit dat medewerkers niet
geïnteresseerd zijn in de strategie van de organisatie.
Beheer•

3. Beheerinformatie

Dit is informatie over de voortgang van alle werkzaamgeden en projeceten en wordt ook wel
managementinformatie genoemd. Deze informatie maakt duidelijk of alles volgens plan gaat. Denk
hierbij aan de resultaten van de organisatie, zoals productiecijfers en uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken.

informatie

Sociale

4. Sociale informatie

Sociale informatie is informatie over personeelszaken, zoals procedures, regelingen, scholing,
vacatures, huisregels en arbeidsvoorwaarden. De afdeling Human Resource (HR) verschaft deze
informatie meestal.

informatie

De vier soorten informatie kunnen elkaar soms overlappen. Het belangrijkste is dat je je ervan
bewust bent dat er verschillende soorten informatie bestaan. Als er wordt gezegd dat de interne
communicatie niet goed is, kun je doorvragen om erachter te komen over welke soort informatie het
gaat. Wanneer er bijvoorbeeld wordt gesproken over een slechte informatieoverdracht in een
ziekenhuis, gaat het waarschijnlijk over beleidsinformatie en niet over taakinformatie. (Het komt
gelukkig niet vaak voor dat door slechte taakinformatie het verkeerde been wordt afgezet).

Communicatie is niet de oplossing voor alles

Als het bedrijf slecht wordt geleid, is interne communicatie geen tovermiddel dat alles kan
verbeteren. Wel wordt de mate van motivatie sterk bepaald door de interne communicatie. Maar bij
de motivatie van de medewerkers spelen behalve de communicatie uiteraard ook andere factoren
een rol, zoals het beleid dat een organisatie voert, de aantrekkelijkheid van het werk en de loopbaanmogelijkheden. De interne communicatie heeft hierop weinig invloed. Ook inhoudelijke zaken als de
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden liggen buiten de invloedssfeer van de interne
communicatie. Dit onderstreept dat interne communicatie een ondersteunende rol vervult bij het
motiveren van medewerkers.
*
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D) Organisatiecultuur
Organisatiecultuur

Een eenvoudige omschrijving van organisatiecultuur is: 'de manier waarop wij de dingen hier doen'.
We kunnen de organisatiecultuur ook omschrijven als een door de medewerkers gemeenschappelijk
gedeeld stelsel van (impliciete) waarden en normen dat als referentie- en toetsingspunt dient voor
het handelen ten opzichte van elkaar en van de publieksgroepen. De cultuur onthult waar de
organisatie in werkelijkheid voor staat en is altijd aanwezig. Kernwaarden kunnen worden bedacht
maar ze worden nooit actief uitgedragen als ze niet passen bij de cultuur van de organisatie.
Cultuur bepaalt voor een groot deel hoe een medewerker denkt, waarneemt, voelt en handelt. De
cultuur bepaalt ook welke veranderingen wel of niet slagen.
Overigens is het een achterhaald idee dat er één cultuur in een organisatie bestaat. De medewerkers
en cultuur van de afdeling Sales zijn heel anders dan die van de afdeling IT. Deze verschillende
culturen zorgen soms voor moeilijkheden in de communicatie tussen de verschillende afdelingen. De
verschillen zorgen ook voor een zekere dynamiek en het accepteren van verschillende subculturen
draagt bij aan de flexibiliteit en creativiteit binnen de organisatie. Leidinggevenden willen soms dat
alle neuzen één kant op staan. De werkelijkheid is complexer. Een bekwame manager is zich bewust
van deze verschillen en benut ze. Wel is het van belang dat er één spirit heerst en dat er sprake is van
een gezamenlijke ambitie.

Cultuurdragers

De organisatiecultuur wordt volgens een model van Hofstede zichtbaar in vier dragers:
1. Waarden en normen
2. Rituelen
3. Helden
4. Symbolen
FIGUUR 5.3

waarden en
normen

Rituelen

Lagen van de organisatiecultuur

1. Waarden en normen
Waarden en normen zijn meestal sterk verankerd in de organisatie en zijn daarom moeilijk te
veranderen. De waarden zijn de overtuigingen. De normen zijn de regels die daarvan zijn afgeleid.
Waarden en normen vormen de kern van de organisatiecultuur. De organisatiecultuur staat niet
op papier maar toont zich in het gedrag van alle medewerkers binnen een organisatie.
2. Rituelen
Rituelen zijn tradities en vaste gebeurtenissen in de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan
vergaderingen, feesten, nieuwjaarslunches en het vieren van verjaardagen. Rituelen en gemeenschappelijke ervaringen leiden tot een grotere betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie.
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1. Waarden en normen
2. Rituelen
3. Helden
Helden zijn de (oud)medewerkers van de organisatie die in hun gedrag de waarden en normen
van de organisatie op bijzondere wijze uitstralen. Niet zelden gaat het om de oprichters. Een
organisatie kent ook antihelden: dat zijn de 'losers' die duidelijk maken wat vooral nier van de
medewerkers wordt verwacht. Nieuwe collega's krijgen vaak anekdotes over 'mislukte' exmedewerkers te horen waaruit zij kunnen opmaken hoe zij zich zeker niet moeten gedragen als
ze niet buiten de groepsboot willen vallen. 'Zij was zo raar, ze haalde altijd alleen voor zichzelf
koffie en ging nooit eens mee lunchen.'

Helden

4. Symbolen
Symbolen zijn uitingen waarin de cultuur direct zichtbaar is. Denk bijvoorbeeld aan de huisstijl,
het logo, de kleding, de inrichting en de architectuur. Symbolen zijn relatief eenvoudig te
veranderen. Als een cultuuromslag is gewenst, worden symbolen vaak als eerste aangepast.
Maar als alleen de symboliek verandert en niet het gedrag, blijkt de verandering slechts uiterlijk
vertoon. Een nieuwe huisstijl kan wel een goede afronding van een werkelijke cultuurverandering zijn. De nieuwe huisstijl is dan een signaal dat de veranderingen in- en extern in één
keer zichtbaar maakt.

Symbolen

De cultuur van een organisatie merk je meestal niet als je er middenin staat. Je wordt je vaak
pas van een cultuur bewust als je ergens anders gaat werken. Dan merk je hoe anders de
cultuur van de Lidl is dan die van de ING Bank. Het verschil zit in veel dingen: de kleding, de
manier van begroeten, het omgaan met de werktijden en pauzes en wat er wel en niet wordt
georganiseerd voor het personeel. Alles is net iets anders en samen maakt dat een groot
verschil. Door al die verschillen ervaar je de cultuur van de organisatie.

----------------------------------------------------------------------Je kunt de organisatiecultuur typeren in
twee verschillende stelsels: Rijnlands en
Anglo-Amerikaans. De Rijnlandse stijl is
gebaseerd op het West-Europees
kapitalisme en solidariteit. Er wordt
gefocust op de lange termijn, stakeholders

en collectieve kracht. De AngloAmerikaanse stijl is gebaseerd op het
vrijemarktkapitalisme en op individueel
belang. Bij deze stijl ligt de focus meer op
winst op korte termijn, persoonlijk succes,
regels en het recht van de sterkste.

----------------------------------------------------------------------*

*

**

Een lange streep duidt het einde van een hoofdstuk aan.

Een korte streep duidt aan dat een deel van de tekst is weggelaten
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Klantgericht ondernemen volgens Coolblue
Coolblue is een snelgroeiend e-commercebedrijf met negen fysieke winkels in Nederland en België. De
online retailer verkoopt consumentenproducten in tien categorieën, van telefonie & tablets, computer &
netwerk, tuin & gereedschap tot koken & wonen. Het bedrijf is in 1999 als studentenbedrijf opgericht door
Pieter Zwart en telt inmiddels meer dan 3. 000 medewerkers. In 2017 behaalde Coolblue een omzet van 1,2
miljard euro en daarmee is het een van de grootste e-commercebedrijven in Nederland en België.
Coolblue heeft een NPS-score (een score die klantloyaliteit aangeeft) van 66, terwijl die in andere sectoren
vaak niet boven de +10 uitkomt. Volgens Coolblue zijn ze zo succesvol omdat ze heel klantgericht zijn.
Coolblue heeft maar één doel: klanten blij maken. “We geven advies met verstand van zaken en hebben
een obsessieve focus op klanttevredenheid. Samen werken we keihard om onze klanten te verwonderen”,
aldus de website.

Pieter Zwart en kompanen hadden twee doelstellingen voor ogen toen ze besloten hun studentenkamer
om te vormen tot een multifunctioneel kantoor. De eerste doelstelling is het welbekende ‘veel winst
maken’. Tot daar de gelijkenis met alle andere bedrijven. Hun tweede doelstelling daarentegen is wel
vernieuwend. En zeker in het op marketingvlak nog middeleeuwse tijdperk van 1999. De tweede
doelstelling is samengevat in de slogan: ‘alles voor een glimlach’. Coolblue wil niet ‘gewoon goed’ zijn op
het vlak van klantentevredenheid. ”We willen een voorbeeldbedrijf zijn voor andere bedrijven in
klantgericht ondernemen. Een voorbeeldbedrijf zijn, betekent dat je het op zo’n manier doet dat andere
bedrijven denken: zo zouden wij het ook moeten doen. Het is bijna de overtreffende trap van de
overtreffende trap”, aldus Zwart. Wie wil er niet bij een voorbeeldbedrijf werken en winkelen? In april
2017 is Coolblue door de consument uitgeroepen tot klantvriendelijkste bedrijf van Nederland.
Bij Coolblue houden ze van aanpakken. Simpelweg ‘elke dag een beetje beter’. Zwart zegt daarover: “Het is
ook nooit goed genoeg, want het kan elke dag een beetje beter. Mooier kunnen we het niet maken. We
zeggen nooit dat dit de mooiste stofzuiger is. We zijn eerlijk en direct en gewoon.” Kortom, zonder
poespas structureel werken aan een betere dienstverlening.
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De slogan ‘alles voor een glimlach’ houdt in: “Doen wat de klant een krullend mondhoekje bezorgt”, zo
zegt Zwart. Ze hebben daarom ook ‘mondhoekmarketeers’, ‘praatjesmakers’ en heuse ‘wachttherapie’ (om
het wachten op je online gekochte product te veraangenamen) en een Directeur Tevreden Klanten. Het
klantgericht denken zit in de genen en het bedrijf probeert klanten voortdurend positief te verrassen.
Coolblue neemt daarom alleen mensen aan die passen bij visie en cultuur van het bedrijf. Die zich
aangetrokken voelen door die cultuur en het ambitieniveau van het bedrijf. Er is veel aandacht voor het
aannemen van de juiste mensen voor de juiste plek. Coolblue ziet cultuur niet als iets statisch, maar als een
dynamisch geheel. Flexibiliteit is dan ook een van de cultuurwaarden. Zwart: “Ik zie het als een van mijn
kerntaken als CEO om de cultuur te bewaken. En dat zit ‘m vaak in kleine dingen.”

Tekst is gebaseerd op informatie van:
www.coolblue.nl
cxo.nl/e-commerce
www.theschoolofmarketing.be
www.samr.nl
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