
In de jaren tachtig en negentig werden er allerlei losbladige handboeken uitgegeven voor het communica-

tievakgebied. Onder andere over interne communicatie, een onderdeel van het communicatievak dat toen 

in opkomst was. Voor dat handboek schreef ik tweemaal een bijdrage over de specifieke deskundigheid 

van de interne communicatiespecialist. De meest recente is opgenomen in het boek Met het oog op com-

municatie, reflecties op het communicatievak. Het oudere artikel is naar de website verhuisd.. 

 

Het profiel van de IC-manager schreef ik samen met Rob de Lange met wie ik in die jaren veel  onder-

zoek deed. Dit artikel is een weerslag van een eerste grootschalig onderzoek naar het profiel van de be-

drijfsjournalist (die veel meer doet dan alleen bedrijfsjournalistiek) dat wij deden samen met de Stichting 

Vakopleiding Bedrijfsjournalistiek. Een van de conclusies van dat onderzoek was: bedrijven willen de 

interne openbaarheid beheersen en zetten daarvoor bedrijfsjournalistiek in. Pluriformiteit in de menings-

vorming wordt eerder gezien als een zwakte dan als een sterkte in de bedrijfsvoering. Dit wordt echter 

noch systematisch noch doelgericht in praktijk gebracht.  

Een tweede onderzoek dat in dit artikel wordt beschreven, deden we vanwege een jubileum van twee be-

roepsverenigingen voor interne communicatie (er waren toen heel wat beroepsverenigingen voor het 

vakgebied) en we kozen de vorm van een schriftelijk simulatiespel om het profiel van de IC-manager te 

pakken te krijgen. Een van de conclusies van de deelnemers: een goede IC-manager moet eerst en vooral 

een creatieve schrijver zijn. Het vakgebied van de IC-manager leek dus door deze respondenten te wor-

den vereenzelvigd met het vakgebied van de bedrijfsjournalist. Een andere analyse van de gegevens liet 

evenwel zien dat dit samenhangt met de positie in de organisatie: hoe lager in de hiërarchie hoe meer 

nadruk op de bedrijfsjournalistieke kant van het IC-vak. In dit artikel verbonden wij ons onderzoek ook 

met een klein onderzoek van Van Dijk en Moeskops over interne communicatie.  

Algemene conclusie van de drie onderzoeken: IC managers worden misschien ten onrechte onvoldoende 

serieus genomen, maar ze hebben tot nu toe zelf ook veel te weinig ondernomen om dat beeld te verbete-

ren. Terwijl zij dat als beroepsgroep toch grotendeels zelf in de hand hebben. 
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1 Inleiding 

 

Interne communicatie is net als milieucommunicatie een zeer snel groeiend deelgebied van communica-

tie. Als geprofileerd professioneel gebied verkeert het echter nog in een prille beginfase. Weliswaar be-

steden de meeste organisaties naast externe communicatie ook structureel aandacht aan interne communi-

catie, maar er wordt veel minder geld en tijd aan besteed dan aan de externe communicatie. Interne com-

municatie is bij de meeste organisaties een taakgebied dat men binnen de afdeling communicatie of de 

afdeling P&O erbij doet, zonder dat het als een specialistisch terrein wordt ervaren. Een duidelijk be-

roepsprofiel is in de praktijk dan ook niet te vinden. Financieel is het ook geen aantrekkelijk vakgebied. 

Als er al speciale medewerkers interne communicatie zijn aangesteld, verdienen zij veelal minder dan hun 

collega’s in de externe communicatie. Daar komt bij dat interne communicatie in de praktijk (nog steeds) 

wordt beperkt tot een takenpakket met nadruk op het produceren van periodieken en andere uitgaven in 

het kader van de parallelle communicatie. Om de zaak nog verder te compliceren, ligt deze IC-functie-in-

beperkte-zin ook regelmatig onder vuur en gaat de IC-manager, c.q. bedrijfsjournalist, vaak gebukt onder 

de vraag aan wie hij dienstbaar is. Medewerkers willen graag een wat afstandelijke en kritische verslag-

geving en willen op journalistieke wijze worden geïnformeerd over wat er in hun organisatie gaande is. 

Managers daarentegen zijn vaak bang voor de vuile was en willen liever alleen positief nieuws. Vrije 

nieuwsgaring en hoor en wederhoor worden door hen veelal niet gewaardeerd. De meeste bedrijfsbladen 

hebben dan ook een hoog propagandablaadjes-gehalte of blijven steken op het niveau van de schoolkrant. 



Toch is de roep om verbreding van de optiek op interne communicatie van bedrijfsjournalistiek naar in-

terne communicatie als procesgeoriënteerd beleidsterrein groot. Deze ontwikkeling wordt vooral gestuurd 

door de literatuur over organisatie en management. 

Veel van de kernprocessen in de hedendaagse managementpraktijk zijn op de een of andere manier syno-

niem met (interne) communicatie: het belang van ‘visions and values’ en het omarmen daarvan door de 

gehele organisatie, flexibilisering, klantgerichtheid (ook intern), het primaat van kwaliteit, wederkerigheid 

van klant/leverancier-relaties (ook intern), teambuilding en autonomie van werkeenheden (ook op het 

lager niveau), het platter worden van organisaties, de evolutie van management naar leadership, de leren-

de organisatie enzovoort. 

De legendarische Lee Iacocca schrijft kernachtig in zijn autobiografie (De Moor, 1994): ‘Management is 

niets meer dan het motiveren van anderen. De enige manier om mensen te motiveren is met hen commu-

niceren.’ 

Voordat we het profiel van de IC-manager zullen trachten te schetsen, moeten we kort stilstaan bij de 

vragen: Wat is een manager?, Hoe werkt communicatie?, Wat is een IC-manager? Daarna zullen we drie 

praktijkonderzoeken bespreken. Het eerste is een omvangrijk onderzoek dat zich richtte op bedrijfsjourna-

listiek. Het is overwegend beschrijvend van karakter. Daarna komt een (minder omvangrijk) onderzoek 

aan de orde waarin het ging om inzichten en opvattingen van mensen die zich met interne communicatie 

bezighouden en van wie een aanzienlijk deel zegt beleidsverantwoordelijkheid te dragen. Dit onderzoek 

probeert onder meer te zoeken naar verklarende samenhangen tussen gevonden werkzaamheden en opvat-

tingen enerzijds en kenmerken van de betreffende functionarissen anderzijds. En ten slotte wordt een 

kwalitatief onderzoek besproken dat zich richtte op de verantwoordelijken voor de interne communicatie 

van zeventien grote Nederlandse ondernemingen. 

De eerste twee onderzoeken werden door onszelf uitgevoerd (1991, 1995), het derde door Van Dijken 

Moeskops (1995). 

Het geheel wordt afgesloten met een samenvattende en evaluerende conclusie. 

 

Leidraad bij deze kritische analyse zijn enkele centrale problemen die in de theorie en de praktijk telkens 

weer naar voren komen en die als volgt zijn samen te vatten: 

a. Het probleem van de basisprincipes: het inzicht in de theoretische noties voor het werk. Wat is al neer-

gelegd in gevalideerde theorie omtrent management en communicatie en hoe kan dat richting geven aan 

ons handelen? 

b. Het probleem van de openbaarheid: de censuur en de zelfcensuur; de vraag of kritisch verslag doen 

mogelijk is; de vraag of de positie zodanig is dat de directie het openbaar maken aan de bedrijfsjournalist 

overlaat. 

c. Het probleem van de positie: moet men loyaal zijn aan de directie of aan de medewerkers? Het beroep 

heeft weinig status. Er is sprake van versnippering van aandacht door de veelheid van taken. Er bestaat 

veelal gebrek aan een eigen budget waardoor anderen bepalen wat er gebeurt. 

d. Het probleem van de vaardigheden om aan de zelfgekozen basisprincipes te kunnen voldoen. 

 

 

2 De communicatiemanager (IC/EC) 

 

Wat is een manager? 

Het werk van de communicatiedeskundige in de context van een organisatie wordt in toenemende mate 

bekeken vanuit een managementperspectief. Dat wil zeggen dat het gezien wordt als een functioneel ge-

bied in de organisatie waarvoor beleid moet worden gemaakt en dat moet worden ‘gemanaged’. Volgens 

Van Woerkum (1992, p. 4) is het werk van de voorlichter ‘communicatiemanagement’ geworden. Maar 

ook andere auteurs hanteren de term ‘manager’ in hun bespreking van communicatie in de context van 

een organisatie (Van Ruler, 1996). 

Uit de literatuur over management (Haubourdin, 1988; Keunig, 1983; Keunig & Eppink, 1987; Mintz-

berg, 1991) kan worden afgeleid dat het effectief functioneren als manager kennelijk een kwestie is van 

kennis, vaardigheden en initiatief omtrent: 

– het analyseren 

– het plannen en organiseren 

– het controleren en bijsturen 



met de bedoeling de werkzaamheden onder controle te houden en bepaalde, tevoren geplande resultaten te 

behalen. 

 

Hoe werkt communicatie? 

Communicatie wordt wel gezien als de vierde productiefactor, naast kapitaal, arbeid en grondstoffen. Dat 

maakt het extra belangrijk om te weten hoe communicatie werkt. Daarover wordt binnen het communica-

tievak op verschillende wijze gedacht. 

Wij sluiten ons aan bij de visie die communicatie ziet als een moment in een in wezen continu en com-

plex interactief proces waarin betrokkenen elk een rol spelen – soms vrij passief, soms actief – en van rol 

kunnen wisselen. Het gaat derhalve dan om het handelen van twee in principe – communicatief gezien – 

gelijke partijen die ieder zelfstandig conclusies trekken. 

De Amerikaanse pr-theoreticus Grunig (1984, 1989) maakt onderscheid tussen een asymmetrische en een 

symmetrische opvatting van communicatie. Iemand die communiceert vanuit een asymmetrische opvat-

ting is uit op het overtuigen van anderen; iemand die vanuit een symmetrische opvatting communiceert, 

houdt rekening met alle partijen en is uit op afstemming. Volgens Grunig is het geen kwestie van wel of 

niet mogen overtuigen, maar van wel of niet kúnnen. 

Het ‘richten van de neuzen’ alleen als resultaat van communicatie is niet haalbaar. Berlo (1960) wees er al 

op dat interpretatie van berichten nooit voorspelbaar is. Betekenissen zitten in mensen, niet in woorden. 

Op basis van deze optiek op communicatie is interne communicatie te zien als het aanbod van bood-

schappen van interne zenders aan interne ontvangers. 

 

Wat is een IC-manager? 

Op grond van het voorgaande zou men verwachten dat een IC-manager iemand is die al die processen van 

aanbod (en dus ook de daaraan gekoppelde afname) van boodschappen binnen de organisatie die kunnen 

worden ‘gemanaged’, initieert, ondersteunt, begeleidt, analyseert, en waar nodig stuurt. Vanuit die optiek 

is interne communicatie niet meer een gebied naast de klassieke verschijningsvormen public relations, 

publiciteit, voorlichting, promotie en propaganda, maar net zo’n breed gebied als externe communicatie, 

en dus een gebied met eigen verschijningsvormen. 

 

Een typologie 

Een uitvoerige schriftelijke discussie, gevoerd met bijna honderd topfunctionarissen uit de praktijk van 

public relations en voorlichting, gaf inzicht in hoe in de praktijk zoal wordt gedacht over de inhoud van 

het communicatieberoep. Om op de veelheid van opmerkingen hierover greep te krijgen, werd een driele-

dige typologie ontwikkeld. Het gaat daarbij uiteraard niet om taken waarvoor individuele beroepsbeoefe-

naren zijn aangesteld, maar om systematisering van visies die men heeft op de inhoud van dit beroep en 

op hoe het beroep uitgeoefend zou moeten worden. 

De drie typen worden hier kort weergegeven. Voor nadere uitwerking wordt verwezen naar andere publi-

caties hierover (Van Ruler, 1994, 1996). 

 

De uitvoerder zorgt voor de productie van allerhande communicatiemiddelen, maakt berichten, folders, 

audiovisuals, organiseert bijeenkomsten en feestjes, is druk met allerlei ambachtelijke werkzaamheden. 

Waartoe die dienen is de uitvoerder niet tot zorg. Hij maakt bekend wat elders is beslist en doet dat zo 

goed mogelijk. 

De verkoper zorgt voor de planning en orkestratie van alle uitingen van de organisatie, en wel zo dat hij 

daarmee vooraf gestelde doelen kan realiseren ten gunste van de organisatie. Hij zoekt als het ware afzet 

voor de organisatiebeslissingen. Hij is uit op beïnvloeding van de omgeving, baseert zich op het totale 

organisatiebeleid en formuleert daarvan afgeleid zijn eigen communicatiebeleid. 
De intermediair is uit op afstemming tussen personen en groeperingen. Dat betekent dat hij niet zozeer 

bezig is met beïnvloeding van bepaalde doelgroepen, maar dat hij uit is op bevordering van tweerich-

tingsverkeer in de informatievoorziening en op overleg en dialoog. Hij zit er als het ware tussen. Hij ana-

lyseert wat er gaande is, gebruikt zijn analyses voor beïnvloeding van de strategische planning intern, en 

poogt het aldus ontwikkelde beleid aan de mens te brengen. Hij wil ook verkopen, maar weet dat hij al-

leen iets kan verkopen waar kopers voor zijn. 

 



Anders gezegd: de uitvoerder dóet alleen maar, de verkoper is uitsluitend instrumenteel voor hogere or-

ganisatiedoelen, de intermediair stelt zich afstandelijker op en wil een wisselwerking tot stand brengen en 

daarmee zowel zijn publieken als de strategische planning en het algemene beleid beïnvloeden. 

Het aanhangen van een bepaalde visie bepaalt in hoge mate hoe men denkt over de inhoud van het be-

roep, de taken die men meent te moeten verrichten en wat men denkt zijn opdrachtgever te kunnen aan-

bieden, de prioriteiten die men kiest in het afdelingsbeleid, de wijze waarop men zijn tijd besteedt, de 

methoden die men kiest om bepaalde problemen op te lossen, en de kennis en vaardigheden die men be-

langrijk vindt voor de juiste uitoefening van dit beroep. Wat zien we – nu we onze blik aldus hebben aan-

gescherpt – in de praktijk? Daarover gaan de volgende paragrafen. 

 

 

3 De praktijk onderzocht 

 

3.1 De bedrijfsjournalist geprofileerd 

 

Bedrijfsjournalistiek is sinds de jaren zestig een breed bediscussieerd aspect van de communicatie in en 

om organisaties (zie o.a. Bosland, 1974; Reesinck, 1979). Er werd en wordt veel over geschreven maar 

over degenen die het werk doen is weinig bekend. 

De School voor Journalistiek en Voorlichting in Utrecht en de Stichting Vakopleiding Bedrijfsjournalis-

tiek in Alphen aan den Rijn hebben daarom een onderzoek opgezet met als doel een beeld te krijgen van 

wie het werk doet, wat voor werk dat doorgaans is en wat bedrijfsjournalisten belangrijk vinden. De au-

teurs van deze bijdrage waren destijds de onderzoekers. In januari 1991 werd een vragenlijst uitgestuurd 

aan alle organisaties in Nederland met meer dan tweehonderd werknemers (N=2368). Uit eerder onder-

zoek was al gebleken dat bedrijven met minder werknemers te klein zijn om interessant te zijn voor een 

dergelijk onderzoek. 

Drieëndertig procent stuurde een ingevulde vragenlijst terug. Deze respons is niet groot, maar voor zulk 

grootschalig en niet op naam gesteld onderzoek valt het niet tegen. In elk geval lijkt de groep van daad-

werkelijke respondenten groot genoeg om, met de nodige terughoudendheid, uitspraken te kunnen doen 

over de beroepsgroep. Met het oog op diepergaand onderzoek werd uit de respons een steekproef van 275 

respondenten getrokken die een meer uitgebreide vragenlijst kreeg voorgelegd. Eenenzestig procent van 

de steekproef stuurde ook deze tweede vragenlijst ingevuld terug. De verdeling over de verschillende 

sectoren overheid, semi-overheid, non-profit en bedrijfsleven was vergelijkbaar met de verhoudingen op 

landelijk niveau. De verdeling in grootte van de organisaties was ook redelijk vergelijkbaar met de lande-

lijke verhoudingen. Omdat in de tweede onderzoeksgroep alleen organisaties waren vertegenwoordigd 

met een functionaris die bedrijfsjournalistieke taken verricht en die mee wilde werken aan het onderzoek, 

is niet te zeggen of de steekproef uit het tweede deel werkelijk representatief is. Er zijn echter ook geen 

aanwijzingen dat deze groep dat niet zou zijn. 

 

Omvang van de beroepsgroep 

Personen die bedrijfsjournalistieke taken verrichten zijn terug te vinden in alle sectoren. Bijna alle organi-

saties met meer dan tweehonderd medewerkers hebben media voor de interne communicatie, zij het dat 

het bedrijfsleven, de non-profitsector en de semi-overheid daar ten tijde van het onderzoek meer geld en 

tijd aan besteden dan de overheid, en meer verschillende middelen inzetten. Toch heeft maar 62% van die 

organisaties een functionaris die een of meer dagen per week tijd krijgt om bedrijfsjournalistiek werk te 

doen. In veel gevallen moet het kennelijk tussen ander werk door worden gedaan en wordt er niet speciaal 

tijd voor gereserveerd. De helft van de mensen die bedrijfsjournalistiek werk verrichten, doet dat voor één 

of twee dagen per week; 15% doet het halftime, 35% doet het vier of vijf dagen per week. Het is dus voor 

de meesten maar een deel van hun werkzaamheden. Naarmate de organisatie groter is, wordt er meer tijd 

aan besteed en zijn er meer mensen mee bezig. Een uitkomst die uiteraard niet verbaast. 

 

Achtergronden 

Twee derde van de onderzochte groep bedrijfsjournalisten is tussen de dertig en vijftig jaar oud. Twee 

derde van de respondenten is man. Onder de jongeren zijn relatief meer vrouwen dan onder de ouderen. 

Het zou dus kunnen zijn dat dit communicatieterrein aan vervrouwelijking onderhevig is. Het aantal jaren 

werkervaring in dezelfde functie is heel verschillend, maar bijna een derde werkt meer dan negen jaar in 



deze functie. Bijna een vijfde (18%) van de respondenten is dit werk gaan doen na een administratieve 

functie binnen de eigen organisatie. Zeventien procent had eerder een functie binnen de voorlichting en 

pr, 14% komt uit de journalistiek en 6% had een marketingfunctie. Nog eens 14% is direct na de oplei-

ding in dit werk terechtgekomen. 

Bedrijfsjournalisten zijn over het algemeen hoog opgeleid: twee derde heeft hoger onderwijs gehad (wo 

of hbo). Maar 7% heeft alleen mavo of lager onderwijs gevolgd. Vrouwen en mannen hebben een vrijwel 

gelijk opleidingsniveau. De hoger opgeleiden zijn wel betrekkelijk jong. Van de mensen met wo is 74% 

onder de veertig jaar en van de mensen met hbo is 56% jonger dan veertig jaar. De tendens ‘hoe jonger, 

hoe hoger opgeleid’ geldt voor allen, maar met name voor de vrouwen in de onderzoeksgroep. Het ge-

middelde bruto jaarinkomen van een bedrijfsjournalist ligt, inclusief vakantiegeld en exclusief bonussen 

en dergelijke, tussen de 60.000 en 70.000 gulden. 

Leeftijd en ervaring spelen bij dit inkomen uiteraard een rol: oudere en meer ervaren functionarissen ver-

dienen meer. In de publieke sector – overheid en semi-overheid – liggen de salarissen gemiddeld 4.000 

gulden bruto per jaar lager dan in de andere sectoren. Als vooropleiding, leeftijd en ervaring constant 

worden gehouden, blijkt dat vrouwen bovendien significant minder verdienen dan mannen. Het ‘kleine 

verschil’ blijkt gemiddeld 10.000 bruto op fulltime basis minder per jaar te betekenen. 

 

Plaats in de organisatie 

De plaats die de bedrijfsjournalist heeft in de organisatie zegt iets over de basisprincipes van waaruit de 

functie wordt vormgegeven. Wie onder de afdeling marketing valt, zal altijd mede zorgdragen voor de 

verkoop en de aanpassing van de organisatie op de markt. Wie onder de afdeling personeelszaken valt, zal 

vooral zijn gericht op privacy en personeelsaangelegenheden in de organisatie. Over de juiste plaats zijn 

de meningen verdeeld. Ieder vakgebied claimt de rechten. Uit dit onderzoek blijkt dat 48% valt onder een 

afdeling communicatie, 15% onder een afdeling personeelszaken, 12% onder een afdeling marketing en 

12% onder een afdeling directiezaken. 

Ook is gevraagd naar de benaming van de functie. Iets meer dan de helft (51%) zegt aangeduid te worden 

met een benaming die verwijst naar een communicatiefunctie (voorlichter, pr-functionaris, medewerker 

interne communicatie), terwijl 19% de benaming bedrijfsjournalist heeft en 8% een benaming heeft waar-

in ook het woord marketing of reclame is opgenomen. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde bedrijfsjournalist een hoog opgeleide man of 

vrouw is van tussen de dertig en veertig jaar met een gemiddeld inkomen van 60 à 70.000 gulden. De ene 

helft heeft een takenpakket dat onder communicatie valt en met een term uit de communicatie wordt aan-

geduid, en de andere helft zit op zeer diverse andere plekken in de organisatie en wordt met andere bena-

mingen aangeduid. Hierbij komt P&O het meeste voor, direct gevolgd door marketing. 

Uit hier niet nader gememoreerde onderdelen van ditzelfde onderzoek moet ook worden geconcludeerd 

dat er dan wel veel aandacht in de literatuur is voor de interne nieuws- en informatievoorziening via me-

dia, maar dat dit niet betekent dat er ook veel aandacht is voor een professionele aanpak van de be-

drijfsjournalistieke taken. Weliswaar heeft 90% van alle grotere organisaties een personeelsblad, maar 

nauwelijks de helft heeft hiervoor ook een redacteur voor een of meer dagen in dienst, weinig van deze 

redacteuren hebben redactionele speelruimte en er is zelden een uitgeschreven redactieformule. De sys-

tematische verzameling, bewerking en publieke verspreiding van nieuws in een organisatie (de taak van 

de bedrijfsjournalist) is de meeste bedrijven kennelijk niet zozeer tot zorg dat zij daar professionals voor 

in dienst nemen. 

Bedrijfsjournalistiek wordt vooral gebruikt als een middel om beslissingen en regels kenbaar te maken en 

de medewerkers op één lijn te krijgen. Directies en besturen willen kennelijk bij voorkeur de interne 

openbaarheid – dat wat te weten valt en geweten wordt – beheersen. Pluriformiteit in de meningsvorming 

wordt eerder gezien als een zwakte dan als een sterkte voor de bedrijfsvoering. Dit wordt echter systema-

tisch noch doelgericht in praktijk gebracht. 

In de jaren negentig is de aandacht voor bedrijfsjournalistiek verbreed naar aandacht voor parallelle in-

formatievoorziening (aan alle medewerkers tegelijkertijd) als onderdeel van interne communicatie, dat nu 

als apart beleidsterrein wordt herkend. Daarmee komt voor het eerst aandacht voor de communicatie-

manager (IC/EC) in het algemeen en de IC-manager in het bijzonder. Er is echter nog weinig literatuur 

voorhanden waarin door IC-managers zelf wordt beschreven wat het profiel zou moeten zijn. In dit geval 

moeten wij ons dus beperken tot weergave van onderzoek van wat het profiel op dit moment in de prak-

tijk is. 



 

 

3.2 Het profiel van de IC-manager 

 

Bij het volgende onderzoek is onder meer gebruik gemaakt van de eerder uiteengezette drieledige typolo-

gie: de uitvoerder, de verkoper en de intermediair. Dergelijke ideaaltypen komen uiteraard niet in zuivere 

vorm voor, het zijn constructen. Ze zijn ook niet bedoeld om de werkelijkheid te weerspiegelen, maar om 

er greep op en inzicht in te krijgen. Het is echter ook niet zo dat ideaaltypen helemaal niets met de werke-

lijkheid te maken zouden hebben. Als een typologie niet kan worden teruggevonden, blijft het een theore-

tisch construct zonder praktische waarde. Een typologie moet dus wel herkenbaar zijn om een interessant 

instrument te zijn ten behoeve van systematisering. 

Het hier beschreven onderzoek was verbonden aan een gezamenlijke jubileumconferentie in 1994 van 

twee beroepsverenigingen van functionarissen die ook actief zijn op het gebied van de interne communi-

catie. Ook dit onderzoek is, evenals het vorige, door onszelf uitgevoerd. De deelnemers aan dit congres 

waren onderzoeksobjecten. Het betreft hier geen representatieve steekproef uit de beroepsgroep waarvan 

de kenmerken gegeneraliseerd zouden mogen worden naar de populatie. Wel is het een leerzame impres-

sie gebaseerd op een redelijk omvangrijke groep van vertegenwoordigers van dit beroep. 

Het onderzoek kreeg de vorm van een schriftelijk simulatiespel. De deelnemers werden geconfronteerd 

met door de onderzoekers ontworpen problemen en dilemma’s op het gebied van interne communicatie 

die op schrift werden gesteld en aan hen werden toegezonden. De deelnemers werd onder meer gevraagd 

hun eigen formuleringen van doelen en essentie van het communicatieberoep te formuleren. Daarnaast 

moesten zij meermalen een van de alternatieven in multiple-choicevragen kiezen, of rangordecijfers ge-

ven aan series voorgedrukte alternatieven. 

Ook moesten de deelnemers, in een gefingeerde sollicitatieprocedure, aangeven aan welke kenmerken 

hun ideale opvolger zou moeten voldoen. Hier volgen enige resultaten van dat onderzoek. 

 

Enige demografische gegevens 

De vrouwen zijn in de meerderheid: zij vormen 56% van de onderzoeksgroep. Dat is op zichzelf geen 

ongewoon verschijnsel in dit vak. Al eerder vonden wij dat er aanwijzingen bestaan dat het vak vervrou-

welijkt. 

Negentien procent van de onderzoeksgroep is onder de 30 jaar, 24% is tussen de 30 en 34 jaar oud en 

43% van de onderzoeksgroep is ouder dan 40 jaar. Dus het betreft niet echt een jonge groep: meer dan 

helft is ouder dan 35 jaar. 

Tachtig procent is tien jaar of korter werkzaam in het communicatievak en 90% is vier jaar of korter 

werkzaam in de huidige functie. Meer dan 60% heeft een volledige weektaak in dit vak. 

Kijken we naar de opleiding die men genoten heeft, dan zien we dat driekwart hoger onderwijs heeft ge-

noten (hbo of universiteit). Deze respondentengroep is dus relatief hoog opgeleid. Van de mensen met een 

hogere opleiding heeft 45% een studierichting gevolgd op het gebied van communicatie. 

Kijken we naar salaris, dan zien we het volgende beeld. 

(Voor de zuiverheid kijken we alleen naar die respondenten die een volledige werkweek hebben.) 

 

Tabel 1. Verdeling van de respondenten over de salarisniveaus in procenten. 

 

Salaris % 

ƒ 20.000-ƒ 39.000 2,7 

ƒ 40.000-ƒ 59.000 23,3 

ƒ 60.000-ƒ 79.000 37,0 

ƒ 80.000-ƒ 109.000 23,3 

ƒ 110.000-ƒ 129.000 4,1 

ƒ 130.000-ƒ 139.000 1,4 

meer dan ƒ 140.000 5,5 

 

Er is ook gevraagd naar de herkomst van de respondenten: administratieve functies (21%), rechtstreeks 

van de opleiding (20%), afkomstig uit de journalistiek (12%) en afkomstig uit de onderwijs- en welzijns-

wereld (11%). Hiermee is twee derde van de respondentengroep getraceerd. 



Driekwart van de groep zegt beleidsverantwoordelijkheid te dragen. 

Er is speciaal gelet op verschillen tussen mannen en vrouwen. De vrouwen zijn over het geheel genomen 

jonger dan de mannen, ze zijn gemiddeld hoger opgeleid, ze hebben vaker dan de mannen de studierich-

ting communicatie gevolgd en ze komen vaker dan de mannen in de onderzoeksgroep rechtstreeks van de 

opleiding. Vrouwen verdienen minder, ook als rekening is gehouden met leeftijd, opleiding, ervaring en 

omvang van de aanstelling. Dat is iets wat we al eerder tegenkwamen. 

Het zou kunnen zijn dat het beroep vervrouwelijkt. We zien in elk geval een instroom van jonge, hoog 

opgeleide vrouwen aan de onderkant. 

Welke kenmerken moet de ideale opvolger hebben? Driekwart van de respondenten maakt het niet uit of 

het een man of een vrouw wordt. Van de mensen die wel een voorkeur uitspreken, kiezen de mannen 

overwegend voor een man en vrouwen voor een vrouw. 

Men zoekt vooral (70%) iemand met werkervaring in voorlichting of pr. 

 

Gewenste kennis en vaardigheden 

Er is gevraagd naar de gewenste kennis en vaardigheden van de sollicitant. In tabel 2 staan deze in volg-

orde van voorkeur. 

 

Tabel 2. Gewenste kennis en vaardigheden bij de sollicitant in volgorde van voorkeur. 

 

Vaardigheid Rang 

creatief schrijven 1 

kennis organisatorische context 2 

vakinhoudelijke ontwikkeling 3 

Planning 4 

Interviewen 5 

Eindredactie 6/7 

Onderhandelen 6/7 

Onderzoek 8 

desktop publishing 9 

 

Opmerkelijk is dat men creatief schrijven bovenaan zet. Dat is dus – over de hele groep gemiddeld – de 

meest gewenste vaardigheid voor de kandidaat. Dat vonden we ook al in het eerder besproken onderzoek 

onder bedrijfsjournalisten; die uitkomst wordt hier weer ondersteund. 

Ook opmerkelijk is dat men het doen van onderzoek bijna onderaan heeft gezet. Desktop publishing 

(DTP) staat nog lager, maar dat kan ermee te maken hebben dat veel mensen niet bleken te weten wat 

DTP betekent, zoals zij op de formulieren aangaven. 

Daarna hebben we de respondenten een groot aantal uitspraken voorgelegd – telkens in groepjes van drie 

– die men tegen elkaar moest afwegen. Ze werden gepresenteerd als te verkiezen eigenschappen van de 

(ideale) sollicitant. Elk van deze uitspraken was zo geformuleerd dat deze typerend was voor de ‘uitvoer-

der’ danwel ‘verkoper’ danwel ‘intermediair’. 

Een voorbeeld van een typische uitvoerderkwalificatie is: 

–  iemand die de beslissingen van het management uitstekend kan vertalen in communicatieve  

handelingen. 

Een voorbeeld van een typische verkoperkwalificatie is: 

–  iemand die in staat is om door middel van communicatie de kennis, het gedrag en de houding van 

anderen te beïnvloeden. 

Een voorbeeld van een typische intermediairkwalificatie is: 

–  iemand die in staat en bereid is zichtbaar te maken wat alle verschillende betrokken partijen vin-

den, willen en doen. 

We hebben getracht de uitspraken zo te formuleren dat ze allemaal wel iets aantrekkelijks hadden en dat 

het niet al te doorzichtig was welke men zou moeten kiezen. Maar we dwongen de deelnemers om te kie-

zen – men kon niet alle uitspraken de hoogste prioriteit geven – en zo ontstaat er een patroon. In grote 

trekken ziet dat er als volgt uit. 



Over de hele onderzoeksgroep gemiddeld werden intermediair-uitspraken het vaakst op de eerste plaats 

gezet, verkoper-uitspraken op de tweede en uitvoerder-uitspraken op de derde. 

Aangezien wij de intermediair als het ideale type beschouwen en de uitvoerder als het minst ideaal, was 

dat voor ons een verheugende uitkomst. De onderzoeksgroep is dat blijkbaar met ons eens. 

Toch blijft het merkwaardig dat men creatief schrijven zo hoog op het verlanglijstje plaatst en onderzoek 

doen zo goed als onderaan. Want in deze optiek is het doen van onderzoek in de een of andere vorm een 

wezenskenmerk van de intermediair. En eigenlijk is men ook dat met ons eens, zoals in het vervolg zal 

blijken. 

 

Op zoek naar patronen 

Zijn nu deze bezigheden en voorkeuren volkomen toevallig over de respondenten verdeeld, of zit er een 

patroon in? Om patronen van samenhangen in de antwoorden van de respondenten op het spoor te komen, 

is er een factoranalyse uitgevoerd. Een dergelijke analyse kan ons ook helpen wat dieper inzicht te krij-

gen in de min of meer verborgen achtergronden van het veld: de wensen, motieven en antecedenten van 

de betrokkenen. Een factoranalyse is gebaseerd op de correlaties van de verschillende kenmerken met 

elkaar, uitgedrukt in correlatiecoëfficiënten. Een correlatiecoëfficiënt geeft aan in hoeverre een eigen-

schap of variabele meevarieert met een andere eigenschap of variabele, bijvoorbeeld gewicht met lengte. 

In het geval van gewicht en lengte zullen we vrijwel zeker een hoge positieve correlatie aantreffen: hoe 

meer centimeters, hoe meer kilo’s, hoe minder centimeters hoe minder kilo’s. Van een negatieve correla-

tie spreekt men wanneer twee variabelen zich in tegengestelde richtingen bewegen. Dat is bijvoorbeeld 

het geval met de hoeveelheid oefening die iemand doet in een bepaalde taak en de hoeveelheid fouten die 

men maakt: hoe meer oefening, hoe minder fouten. 

Een factoranalyse zoekt naar clusters van op deze wijze met elkaar samenhangende kenmerken of varia-

belen, met de bedoeling deze te verklaren uit liefst zo min mogelijk ‘onderliggende factoren’. Er is een 

groepje van onderling samenhangende kenmerken A (bijv. lengte en gewicht) en er is een groepje van 

onderling samenhangende kenmerken B (bijv. oefening en prestatie), maar we vinden geen samenhang 

tussen A en B. Achteraf zouden we kunnen zeggen dat we twee ‘onderliggende factoren’ hebben gevon-

den die de samenhang (en de niet-samenhang) verklaren: de ene zouden we de ‘fysieke dimensie’ kunnen 

noemen en de andere de ‘mentale dimensie’. De benamingen worden veelal achteraf verzonnen, op basis 

van welke samenhangen men vindt. 

Om een en ander overzichtelijk te maken, kan men de computer een tekening (de zogenaamde factor-plot) 

laten maken, waarin de geanalyseerde variabelen ten opzichte van een assenkruis en ten opzichte van 

elkaar in een tweedimensionale ruimte geplaatst zijn. 

 

Terugkerend naar ons onderzoek, kunnen we zeggen dat de resulterende tekening aangeeft welke vaar-

digheden en eigenschappen in de mate van waardering door de respondenten met elkaar samenhangen en 

hoe die samenhangende waarderingen zich verhouden ten opzichte van met andere clusters samenhan-

gende waarderingen. 

Voor deze respondentengroep is dat weergegeven in figuur 1. 

 

In de tekening zijn twee clusters te onderscheiden die letterlijk diametraal tegenover elkaar staan. De 

meer technische vaardigheden (creatief schrijven, eindredactie, interviewen, DTP) staan rechts en boven; 

de meer manager-achtige (onderhandelen, onderzoeken, kennis van de organisatorische context, planning 

en vakinhoudelijke ontwikkeling) staan links en onder. 

 

We kunnen nog meer kenmerken in de analyse betrekken. 

In figuur 2 zijn de persoonlijke waardering van de respondenten voor een bepaald type (uitvoerder, ver-

koper, intermediair), de eigenschappen en vaardigheden uit de voorafgaande factoranalyse én de ‘plaats 

van de respondent in de organisatiestructuur’ tegelijkertijd in eenzelfde analyse ingebracht. 

 

Ook daar weer zien we clusteringen en positionering van die clusteringen ten opzichte van andere. Ook 

hier zouden we het geheel kunnen opvatten als een manifestatie van onzichtbare, onderliggende dimen-

sies. 



We zien dan van links naar rechts de dimensie zelf beleidsverantwoordelijk zijn (links) naar uitvoerend 

(rechts) en van boven naar beneden meer verkopen (boven) en meer tweezijdig, intermediair communice-

ren (onder). 

 

 
 

Figuur 1. Samenhang tussen de door de respondenten aangegeven gewenste eigenschappen voor de solli-

citant. 

 

We zien dan grafisch weergegeven een samenhang tussen enerzijds onderhandelen, hoge positie in de 

organisatiestructuur, kennis van de organisatorische context, plannen, onderzoeken en de typen verkoper 

en intermediair. En anderzijds de uitvoerende kant, eindredactie, interviewen, creatief schrijven. Dat 

klinkt ook niet onlogisch. 

Dit is natuurlijk nog niet een echte verklaring, maar het zet ons wel aan het denken: in de resulterende 

cijfers van dit onderzoek blijken deze clusters van plaatsbepalingen en persoonlijke keuzes op de weerge-

geven wijze met elkaar samen te hangen. En het is natuurlijk niet zo moeilijk om een theorie te bedenken 

omtrent het mechanisme dat hierachter ligt. 

 

 



 
 

Figuur 2. Samenhang tussen de door de respondenten aangegeven gewenste eigenschappen voor de solli-

citant, hun score op de typologie en hun positie in de organisatie. 

 

Dit alles zien we weerspiegeld in de matrix van correlatiecoëfficiënten van de gezochte kennis en vaar-

digheden en de samengevatte typologie met de positie van de respondent in de organisatiestructuur. 

 

Tabel 3. Matrix van correlaties van een aantal wensen en voorkeuren van de respondenten. 

 

correlatie met positie in de 

Van organisatiestructuur 

verkoper 0,22 

kennis van de organisatorische context 0,17 

onderhandelen 0,11 

planning 0,09 

onderzoek doen 0,05 

intermediair 0,05 

vakinhoudelijke ontwikkeling 0,04 

DTP –0,02 

creatief schrijven –0,22 

eindredactie –0,24 

interviewen –0,24 

uitvoerder –0,27 

 

De scores op de uitvoerder-items correleren het laagst (negatief) met de positie van de respondent in de 

organisatiestructuur, de verkoper-items het hoogst en de intermediair-items daar tussenin. Dat wil zeggen 

dat men meer voor uitvoerder-uitspraken kiest naarmate men een lagere positie in de organisatiestructuur 

bekleedt. Voor verkoper-uitspraken geldt dat men er vaker voor kiest naarmate men een hogere positie in 

de organisatie inneemt. En intermediaire voorkeuren zijn niet verbonden met een bepaalde positie. 

Men kan tegenwerpen dat, afgezien van de uiteinden, veel coëfficiënten een geringe waarde hebben. Maar 

ook een correlatie van (nagenoeg) nul bevat voor ons informatie. Dat wil zeggen dat de betreffende ken-



merken niet met elkaar zijn gecorreleerd. Wanneer we zo het patroon in zijn geheel bekijken, is het veel-

zeggend. 

Wat de gezochte kennis en vaardigheden betreft, spreekt de tabel voor zichzelf. Interviewen, eindredactie, 

creatief schrijven en DTP correleren negatief met de positie in de organisatiestructuur. Dat wil zeggen dat 

naarmate de positie in de organisatie hoger is, de voorkeur voor deze vaardigheden lager is. Voor onder-

handelen en kennis van de organisatorische context geldt dat de waardering ervoor hoger is naarmate de 

positie van de respondent hoger is. 

 

Opleidingsprofiel 

Vierennegentig van de 130 respondenten vindt dat de kandidaat hoger onderwijs moet hebben genoten 

(hbo of universiteit). Dat komt in grote trekken overeen met het eigen hoge opleidingsniveau. 

Zeer opmerkelijk is echter dat een kwart van onze respondenten daarbij niet kiest voor een communica-

tieopleiding. (Onder de mannelijke respondenten is dat zelfs een derde!) 

Met andere woorden, men is het er bijna unaniem over eens dat voor deze functie een hogere opleiding 

vereist is, maar voor een behoorlijk aantal van de respondenten kan dat bij wijze van spreken ook een 

opleiding in de biologie of de Franse taal- en letterkunde zijn. 

Dat is opmerkelijk. Het is nauwelijks voorstelbaar dat een econoom die in een economische functie werkt 

– gevraagd naar zijn opleidingseisen voor zijn opvolger – zou zeggen: Oh, dat maakt niet uit, als het maar 

een hogere opleiding is. Om maar te zwijgen van een arts of een jurist, die zou zeggen: Oh, het mag ook 

een pedagoog of een wiskundige zijn. Nee natuurlijk. Maar communicatoren, ja zelfs communicatiema-

nagers, doen dat wel. Zij geven daar onzes inziens mee aan dat zij vinden dat communicatie in organisa-

ties geen vak is. 

Let wel, het ging er niet om of men vindt dat eventueel ook iemand zonder zo’n specialistische opleiding 

dat kan. Het gaat om een sollicitatiesituatie waar men expliciete wensen kan uitspreken over een ideale 

kandidaat. 

Waarschijnlijk hebben we hier een heel centraal en kritiek punt te pakken. Velen buiten, maar ook binnen 

de beroepsgroep vinden dat dit geen eigenstandige professie is en dat iedereen met de een of andere (ho-

gere) opleiding het kan. 

 

Oriëntatie op beroepsgroep 

Er is vervolgens gevraagd of men vindt dat de respondenten zelf en hun collega’s lid zouden moeten zijn 

van een beroepsvereniging en zo ja, welke. Dat levert het volgende plaatje op. 

 

Tabel 4. Percentages voorkeuren voor lidmaatschap van genoemde beroepsverenigingen. 

 

 % 

Geen 37,8 

ACON 16,2 

VBN 13,5 

NGPR 13,5 

VVO 8,1 

NVJ 1,4 

anders 9,5 (ANWB) 

 

Meer dan een derde van de respondenten vindt dat men helemaal geen lid moet zijn van een beroepsvere-

niging. Eén grappenmaker vulde de ANWB in. 

 

Waarop vindt men nu dat de standaard van het beroep berust, datgene waarnaar men zich in de eerste 

plaats richt en waarop men het eigen werk beoordeelt? Zijn dat eigen ervaring of deskundigheid, de eisen 

van de opdrachtgever, zijn dat de normen die gelden in de beroepsgroep of is dat een wetenschappelijke 

onderbouwing? 

Dat levert de volgende rangordening op. 

 

  



Tabel 5. Rangorde van genoemde standaard waarop men zich oriënteert. 

 

eigen ervaring en deskundigheid 1 

eisen opdrachtgever 2 

normen beroepsgroep 3 

wetenschappelijke onderbouwing 4 

 

Wanneer dit rijtje nu eens beoordeeld wordt vanuit het perspectief van professionalisering en men legt het 

naast de ultieme professionele groepen die we in onze maatschappij kennen (medici, juristen e.d.) dan zou 

men hoogstwaarschijnlijk een heel ander rijtje krijgen. Het tuchtcollege wordt bij die professies gevormd 

door leden van de beroepsgroep zelf (het medisch tuchtrecht, de eed van Hypocrates, de orde van advoca-

ten, jurisprudentie enz.). Deze wegen vaak zwaarder dan de puur wetenschappelijke gegevens. De eisen 

van de opdrachtgever zouden daar waarschijnlijk helemaal onderaan staan. 

Kortom, het is waarschijnlijk niet overdreven te stellen dat oriëntatie op de eigen beroepsgroep, alsmede 

een eigen, toegesneden opleidingstraject, tot de belangrijkste kenmerken behoren van professionalisering. 

En juist die lijken in onze onderzoeksgroep tamelijk ver te zoeken. 

 

Patroon van waardenoriëntaties 

Aan de respondenten is ook gevraagd met ons een enigszins vereenvoudigde Delphi-methode uit te voe-

ren. Het ging om door de respondenten zelf gegeven omschrijvingen van de essentie van interne commu-

nicatie. Al deze uitspraken zijn teruggebracht tot een handzaam aantal uitspraken, die in een tweede ronde 

aan de respondenten zijn teruggegeven met de vraag een voorkeur uit te spreken. 

 

Boven alles torent de volgende omschrijving uit van de essentie van interne communicatie. 

 

‘Interne communicatie is op systematische wijze en met behulp van alle geëigende middelen de communi-

catie tussen alle geledingen in de organisatie (in alle richtingen) verbeteren, zodat een ieder optimaal kan 

bijdragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen.’ 

 

Ten slotte is er een factoranalyse uitgevoerd met een aantal van de kenmerken die in het voorgaande be-

sproken zijn en zogenaamde ‘uitgesproken typen’. Dat zijn mensen die hoog scoren op een van de soorten 

uitspraken (bijv. verkoper) en laag op de beide andere (uitvoerder, intermediair). We hebben 34 van zulke 

‘uitgesproken typen’ kunnen traceren. 

De drie sterkste correlaties met het intermediaire type worden gevormd door ‘aantal jaren ervaring in het 

communicatievak’, ‘vertrouwen op eigen ervaring en deskundigheid’ en ‘normen van de beroepsgroep’. 

Dat wil zeggen, hoe meer deze kenmerken gelden, hoe meer men geporteerd is van intermediaire uitspra-

ken. 

‘Het dragen van beleidsverantwoordelijkheid’, het belang dat men hecht aan ‘het lidmaatschap van een 

beroepsvereniging, opleidingsniveau’ en ‘oriëntatie op communicatiewetenschap’ zijn in dit opzicht van 

middelgroot belang. 

Het geslacht van de respondent en zijn of haar positie in de organisatie zijn in deze samenhang neutraal. 

Het gevolgd hebben van een communicatieopleiding en de oriëntatie op de eisen van de opdrachtgever 

correleren negatief met het intermediaire type. Dat wil zeggen, hoe meer de respondenten aan deze ken-

merken voldoen, hoe minder zij kiezen voor intermediaire items. 

 

Ook dat kunnen we weer in een plot tekenen. 

 

De intermediairs vinden we rechtsboven, de verkopers linksboven en de uitvoerden onderin het resulte-

rende schema. 

Wanneer we de dimensies die dit subveld omspannen zouden moeten benoemen, zouden we de verticale 

as de beleids-dimensie kunnen noemen. Deze loopt (van onder naar boven) van louter uitvoerende naar 

meer managementvaardigheden, kennis en ambities. De horizontale dimensie zouden we de professionele 

dimensie kunnen noemen. Deze loopt (van links naar rechts) van minder naar meer individuele professio-

nele identiteit. Zij wordt sterker met het aantal jaren dat men in het communicatievak werkt, het gebruik 



van eigen ervaring en deskundigheid als professionele standaard en oriëntatie op de eigen professionele 

groep en wetenschappelijke onderbouwing. 

 

 
 

Figuur 3. Samenhang van aangegeven voorkeuren voor een type en een aantal persoonlijke kenmerken 

van de zogenaamde uitgesproken typen onder de respondenten. 

 

Professionalisering en emancipatie van het veld van interne communicatie, in de zin dat de professionals 

meer naar het intermediaire type neigen, nemen toe – zo suggereren deze uitkomsten – met het aantal 

jaren werkervaring in het communicatievak, beleidsverantwoordelijkheid, oriëntatie op de eigen professi-

onele groep, oriëntatie op communicatieonderzoek en -theorie, oriëntatie op managervaardigheden en 

kennis als het doen van onderzoek, kennis van de organisatorische context, planning en onderhandelen. 

Wanneer deze kenmerken tegelijk in de analyse worden betrokken, blijkt de neiging naar het intermediai-

re type niet gecorreleerd te zijn met geslacht en positie in de organisatie. 

Ze is negatief gecorreleerd met de oriëntatie op technische vaardigheden en ambities als creatief schrij-

ven, interviewen, redactie en DTP en met een opleiding in communicatie (zoals die nu is vormgegeven) 

en het geven van prioriteit aan de eisen van de opdrachtgever. 

 

 

3.3 Actuele uitdagingen voor de IC-manager 

 

In het onderzoek van Van Dijk en Moeskops (1995) komt op indringende wijze naar voren met welke 

dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden de communicatiefunctionarissen te maken krijgen. Zij deden 

onderzoek onder de verantwoordelijken voor interne communicatie in zeventien grote, bekende Neder-

landse ondernemingen. 

 

De problemen, waarmee de functionarissen die zich bezighouden met interne communicatie geconfron-

teerd worden, zo stellen deze onderzoeksters, nemen toe: er komt steeds meer behoefte aan een markt- en 

klantgerichte werkwijze, flexibilisering en interne mobiliteit nemen een steeds grotere vlucht. Dat alles 

impliceert decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en grotere verantwoordelijkheden 

voor de medewerkers. Een bemoeilijkende factor hierbij is dat de afdeling die de interne communicatie 



verzorgt vaak medeverantwoordelijkheid draagt bij de veranderingsprocessen en ook niet zelden zélf on-

derdeel is van de reorganisatie. 

Decentralisatie blijkt een belangrijke bron van problemen te zijn. Met lede ogen moet de centrale com-

municatieafdeling soms toezien hoe in gedecentraliseerde business units eigen communicatieafdelingen 

worden opgezet en dat er wantrouwen ontstaat van dit niveau naar de centrale afdeling. 

De decentrale onderdelen zijn er primair op gericht de eigen medewerkers aan zich te binden. Een over-

koepelend wij-gevoel (iets wat de communicatiemanager in de centrale staf tot zijn belangrijkste taken 

rekent) wordt daarmee problematisch. 

De afdeling (interne) communicatie heeft problemen met het invulling geven aan de adviesrol naar het 

management. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of het ondersteunen van de lijnmanager bij de interper-

soonlijke communicatie wel het werkterrein is van de afdeling (interne) communicatie. Er is sprake van 

een dominantie van schriftelijke communicatiemiddelen over interpersoonlijke communicatie. Lijnmana-

gers weigeren vaak gebruik te maken van de deskundigheid van IC-medewerkers en zien hun bemoeienis-

sen vaak als een ongewenste inmenging. Anderen begeven zich op het terrein van (interne) communicatie 

zonder een poging tot onderlinge afstemming. 

In vergelijking met de situatie bij externe communicatie is er bij de interne communicatie weinig aan-

dacht voor effecten en evaluatie. Men beschikt niet over budget en vindt het problematisch de noodzaak 

van evaluatie te beargumenteren. 

Kortom, men lijdt veelal onder de onduidelijkheid van de positie, men voelt zich bedreigd door andere 

specialismen en is bang dat men in de rol van technician wordt gehouden of teruggedrongen. 

De analyse van Van Dijk en Moeskops mondt uit in de volgende uitdagingen voor de mensen die belast 

zijn met de interne communicatie: 

–  Zij zouden zich, meer dan voorheen, moeten gaan bezighouden met evaluatie en het meten van 

effecten. 

–  Als afdeling die verantwoordelijk is voor de interne communicatie zouden zij invulling moeten 

geven aan het realiseren van toegevoegde waarde bij het bereiken van veranderingen. 

–  Zij zouden invulling moeten geven aan het wij-gevoel. 

–  Zij zouden het management moeten ondersteunen bij het invullen van hun rol als communicator. 

–  Zij moeten komen tot een zinvolle afbakening van de taak van interne communicatie van die van 

andere disciplines en verantwoordelijkheden (bijv. P&O). 

–  Zij moeten komen tot een zinvolle afbakening van de taak van interne communicatie van die van 

het lijnmanagement. 

–  Zij moeten komen tot een zinvolle afbakening van de taak van interne communicatie van die van 

communicatieafdelingen bij de business units. 

–  Zij zouden sturing moeten geven aan de interne communicatie. 

–  Zij zouden het evenwicht tussen schriftelijke communicatiemiddelen en interpersoonlijke com-

municatie moeten herstellen en bewaken. 

 

 

4 Conclusie 

 

Wanneer we, terugkerend naar de in de inleiding genoemde problemen (a t/m d), tot een conclusie trach-

ten te komen, dan moeten we vaststellen dat er nog veel te wensen overblijft. 

Veel IC-functionarissen geven hier en daar wel aan dat zij hoge doelstellingen nastreven, maar in de prak-

tijk blijken er op zijn minst opmerkelijke discrepanties te bestaan. Deels lijken deze samen te hangen met 

structurele beperkingen in hun omgeving: zij worden niet serieus genomen, er zijn onvoldoende budgetten 

en andere middelen, er is onvoldoende redactionele speelruimte, er is zelden een redactieformule, zij 

worden vaak ingezet om berichten eenzijdig de organisatie in te sturen. 

IC-managers vinden zich nogal onder druk staan. De omgeving is veelal turbulent en er vinden reorgani-

saties plaats. Decentrale units nemen hen niet altijd even serieus. Zij voelen zich niet serieus genomen in 

hun rol van adviseur en vaak ook bestaat er een reële kans dat zij gepasseerd worden door experts op an-

dere vakgebieden. 

Tijdens een discussie naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Van Dijk en Moeskops merkte een 

van de deelnemers ironisch op: ‘Al dit soort geluiden zou ik kunnen samenvatten onder de formule “mijn 

baas begrijpt mij niet”. We horen dit soort geluiden al jaren, maar het wordt langzamerhand de hoogste 



tijd dat we verder gaan dan die constatering.’ Het wordt tijd dat ook de beroepsgroep zelf kritisch de ei-

gen rol en mogelijkheden analyseert. En wat dat betreft lijkt er ook nog het nodige te doen. 

Uit de verschillende onderzoeken die wij zelf hebben verricht en waarvan er enkele in het voorgaande zijn 

besproken, komt de beroepsgroep als een nog weinig geprofessionaliseerde en weinig zelfbewuste groep 

naar voren. De meesten werken nog maar betrekkelijk kort op dit gebied. Schrijfvaardigheden krijgen 

maar al te vaak de hoogste prioriteit. Velen vinden een eigen, specifieke opleiding kennelijk niet nodig. 

We zien een tendens dat communicatiefunctionarissen meer ‘verkoper’ worden naarmate hun positie ho-

ger is in de organisatie. Onderzoek doen zet men keer op keer onderaan de prioriteitenlijst. Een hoog per-

centage vindt dat men geen lid hoeft te zijn van een beroepsvereniging. In diezelfde richting wijst de nei-

ging om zich eerder te baseren op eigen ervaring en deskundigheid en de eisen van de opdrachtgever dan 

op de normen van de beroepsgroep en wetenschappelijke onderbouwing van het handelen. Terwijl er 

aanwijzingen zijn dat deze laatste oriëntaties en het doen van onderzoek meer dan de andere samenhan-

gen met een intermediaire professionele identiteit: het ideaal dat vervat is in de hedendaagse wetenschap-

pelijke literatuur over modern management en communicatie. 

Men zou met enig recht kunnen zeggen: IC-managers worden misschien ten onrechte onvoldoende seri-

eus genomen, maar ze hebben tot nog toe zelf te weinig ondernomen om dat beeld te verbeteren. Een 

positief punt in deze wat sombere conclusie is dat zij dat laatste, als beroepsgroep, grotendeels zelf in de 

hand hebben. 
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In de loop van de jaren heb ik veel onderzoek gedaan naar de dagelijkse praktijk van de communicatie-

professional, diens positie, de mate van professionalisering, de achtergronden van de communicatiepro-

fessional en de visies op het vak in de praktijk. Van het laatste onderzoek dat ik hiernaar deed heb ik een 

samenvatting gezet in het boek Met het oog op communicatie, reflecties op het communicatievak. Maar 

voor de volledigheid plaats ik de nog beschikbare artikelen over de oudere onderzoeken graag op de 

website die bij het boek hoort. 

 

Organisatieverandering lijkt welhaast een constante geworden. Dat was ook midden jaren negentig al zo. 

Verandering brengt onzekerheid en onduidelijkheid met zich mee en dat levert doorgaans een verhoogde 

behoefte aan communicatie. Wie dan nog moet nadenken hoe hij die moet organiseren en kanaliseren is 

te laat. In Communicatiemanagement doorgelicht vroeg ik mij af of dit ertoe heeft geleid dat communi-

catie een apart beleidsterrein is geworden in de vorm van een gespecialiseerde functie op beleidsmatig 

niveau. Ik gebruikte hiervoor een groot survey naar taak en plaats van de communicatieprofessional, en 

de uitkomsten van een groot beroepenstructuuronderzoek. Ik moest midden jaren negentig nog constate-

ren dat communicatiemanagement onvoldoende op beleidsmatig niveau opereert en dat het werk veel te 

ambachtelijk wordt uitgevoerd. De gegevens uit deze onderzoeken zijn gedateerd, de conclusies helaas 

niet. 

 

 

Communicatiemanagement doorgelicht 

 

Betteke van Ruler 

 

Dit artikel verscheen eerder in: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, nr.4, pp. 321-340, 1998 

 

De laatste decennia lijkt organisatieverandering welhaast een constante. Verandering brengt onzeker-

heid en onduidelijkheid met zich mee en dat levert een verhoogde behoefte aan zowel aanbod als ont-

vangst van informatie. Wie dan nog moet nadenken hoe hij dat moet organiseren en kanaliseren is te 

laat. In actuele organisatietheorieën wordt steeds vaker expliciet aandacht besteed aan het feit dat 

communicatie een belangrijk element is voor het voortbestaan van een organisatie en dat daarover 

beleid moet worden geformuleerd. Dat zou betekenen dat aandacht voor communicatie niet alleen in 

tijden van veranderen belangrijk is. Communicatie kan niet aan het toeval worden overgelaten maar er 

moet beleid over worden geformuleerd en het moet worden ‘gemanaged’. De vraag die in dit artikel 

aan de orde wordt gesteld is of deze aandacht voor de in- en externe communicatie als te sturen feno-

meen in een organisatie ook betekent dat communicatie een apart beleidsterrein is in de vorm van een 

gespecialiseerde functie op beleidsmatig niveau. 

 

 

Inleiding 

 

Wat tot voor kort public relations en/of voorlichting heette wordt in de vakliteratuur steeds vaker commu-

nicatiemanagement genoemd. Ook door beroepsbeoefenaren zelf werd gekozen voor communicatiemana-

ger als meest passende benaming voor een functie als die van hen (Van Ruler, Stappers, Nillesen & Evers, 

1994). Men wil derhalve kennelijk niet alleen uitvoeren, maar ook sturen. Deze keuze wordt ondersteund 

door auteurs van vakliteratuur. Auteurs zijn ten eerste van mening dat er sprake is van ‘public relations als 

een sturende factor’ (Groenendijk, Hazekamp & Mastenbroek, 1996) en als iets waarmee doelen moeten 

worden bereikt (Heath, 1994). Daarvoor is de term management op zijn plaats. Ten tweede kiezen velen 

voor communicatie ofwel omdat voorlichting en public relations gezien worden als verschijningsvormen 

van communicatie en het de sturing van het geheel betreft (Olsthoorn & Van der Velden, 1996) ofwel 

omdat eerdere termen als te eenzijdig worden ervaren (zie bijv. Galjaard, 1997). De meeste vakliteratuur 

gaat uit van een normatief concept over hoe communicatiemanagement moet worden uitgevoerd en wat 

tot het takenpakket hoort. Dat is niet per se gelijk aan wat in de praktijk gebeurt. Empirisch onderzoek 

naar wat beroepsbeoefenaren in de praktijk doen was er tot nu toe echter vrijwel niet. Overigens is wat in 

de praktijk tot het takenpakket wordt gerekend en hoe het vak wordt uitgeoefend niet per se gelijk aan wat 

op theoretisch niveau als passend ervaren zou kunnen worden. In deze bijdrage wil ik daarop echter niet 



ingaan, maar een overzicht geven van het praktijkonderzoek dat ik de laatste jaren met wisselende colle-

ga’s heb gedaan. Wij hebben daaraan gewerkt met de steeds terugkerende onderzoeksvraag wat beroeps-

beoefenaren doen en hoe dit vakgebied in de organisatie is verankerd. Ik beschrijf hier drie onderzoeken. 

 

 

Onderzoek 1: een eerste empirische beschrijving van het vakgebied 

 

Het Trendonderzoek Public Relations 1995 (Van Ruler & De Lange, 1995) was het eerste grootschalige 

onderzoek naar de vraag wie zich met taken van communicatiemanagement bezighouden, wat zij doen, 

met hoevelen zij zijn, wat hun achtergrond is, hoeveel geld erin omgaat en welke positie zij hebben. Het 

doel van het onderzoek was om afdelingen/units/personen onder de loep te nemen die zijn belast met al-

gemeen communicatiemanagement of de in- en externe organisatiecommunicatie, public relations en 

voorlichting. Vanwege de diversiteit in benamingen voor dit soort functie (zie Van Ruler et al., 1994) en 

omdat er geen bestanden op naam te koop zijn, werd de vragenlijst geadresseerd aan ‘de verantwoordelij-

ken voor public relations/concerncommunicatie/voorlichting’. De marketingcommunicatie werd in dit 

onderzoek voor zover mogelijk uitgesloten. Uit een adressenbestand van bureau Vierhand van 12.863 

organisaties met meer dan vijftig medewerkers werd een steekproef getrokken van 2047 adressen. Hier-

van reageerde na twee mailings 30,9% (N=643). Voor een zo grootschalig en niet op naam gesteld survey 

aan een zo diffuse onderzoeksgroep is deze respons alleszins redelijk te noemen. De animo om aan zulk 

onderzoek mee te doen zal ongetwijfeld samenhangen met de vraag of zulke taken op een of andere wijze 

structureel in de organisatie zijn ondergebracht of in elk geval de aandacht hebben. Generalisatie van de 

gegevens is daarom in dit stadium van onderzoek nog een kwestie van ruwe schattingen maken en een 

slag om de arm houden. Bovendien was de steekproef licht vertekend ten opzichte van de populatie in 

zoverre dat grotere organisaties in de steekproef iets vaker voorkwamen dan in de populatie. 

 

De omvang van de beroepsgroep 

De gangbare schattingen over de omvang van de beroepsgroep lopen meestal uiteen van een paar duizend 

tot twaalf- à vijftienduizend beroepsbeoefenaren (Hagen, Manders & Van Ruler, 1994). Het hangt er maar 

vanaf wie de betreffende schatter zelf tot deze categorie wil rekenen. In dit onderzoek is de omschrijving 

gehanteerd dat iemand tot deze categorie wordt gerekend als hij/zij hier bedoelde werkzaamheden in zijn 

of haar taakomschrijving heeft staan en door de verantwoordelijke voor communicatie als zodanig wordt 

aangemerkt. Dan blijken de cijfers anders liggen. Een vanwege de vermoedelijke aard van de respons met 

een derde naar beneden toe bijgestelde extrapolatie levert een beroepsgroep op van ongeveer 20.000 per-

sonen. Daarnaast zijn er nog eens ongeveer tweeduizend bureaus actief in deze branche. Inclusief deze 

functionarissen heeft de arbeidsmarkt van communicatiemanagement en -advies dus waarschijnlijk een 

omvang van minstens 25.000 personen die door de verantwoordelijken ervoor worden aangemerkt als 

communicatieadviseur of -medewerker en die voor een deel van hun tijd of fulltime communicatietaken 

vervullen. Van de organisaties die meededen aan het onderzoek gaf bijna 6% aan geen speciale functiona-

rissen te hebben voor communicatietaken. Bij de overige meewerkende organisaties waren gemiddeld 3 

personen voor een deel van hun tijd of geheel met dit soort taken belast. 

Het ligt voor de hand dat in de organisaties die niet meededen aan het onderzoek eerder minder vaak dan 

vaker dit soort functionarissen zullen zijn. Aangenomen mag echter wel worden dat het specificeren van 

communicatietaken een normaal onderdeel van de arbeidsspecialisatie begint te worden. In dat kader kan, 

althans in technische zin, worden gesproken over een beroep (De Jager & Mok, 1978). 

 

Budgetten 

Voor reclame, dagbladen en bijvoorbeeld de omroepen wordt jaarlijks geïnventariseerd wat de economi-

sche betekenis van de activiteiten is. Zo niet voor communicatiemanagement. Door de bureaus wordt af 

en toe een poging gedaan, maar door het geringe aantal bureaus dat gegevens inbrengt valt weinig te zeg-

gen over de werkelijke omvang van budgetten. In het Trendonderzoek 1995 hebben we gevraagd naar de 

structurele budgetten per jaar voor de hiervoor omschreven terreinen. Ruim 20% van de respondenten gaf 

geen antwoord of deelde expliciet mee dat dit geheim is. Er is echter geen indicatie dat hun budgetten 

anders zullen zijn dan van respondenten die wel opening van zaken gaven. Zo deelde 11% mee dat het 

budget onbekend of wisselend is, 8% dat zij geen eigen budget hebben. De overigen gaven wel inzage. 

Het kleinste structurele budget was 500 gulden, het grootste in dit onderzoek was 33 miljoen. Het meest 



voorkomend is een jaarlijks structureel budget tussen 100.000 en 500.000 gulden. Via een terughoudende 

extrapolatie kon worden uitgerekend dat de structurele budgetten per jaar voor communicatiemanagement 

tegen de 3 miljard gulden lopen. Daarnaast belopen de personeelskosten nog eens ongeveer een miljard. 

Sommige respondenten meldden dat er in bijzondere omstandigheden en voor projecten nog weer extra 

budgetten worden toegekend. Ook andere bronnen laten dat zien. KPN had bijvoorbeeld zo’n 100 miljoen 

beschikbaar voor de communicatie over de omnummering (Schoonman, 1993). De gemeente Almere trok 

in 1998 2.6 miljoen uit voor de promotiecampagne voor de stad, aldus Nieuwstribune (15.1.98). Naarmate 

er meer projectmatig wordt gewerkt en communicatiemanagement daar vaker bij wordt betrokken, zullen 

er steeds vaker bijzondere budgetten worden toegekend. Jubilea, fusies en reorganisaties zijn andere situa-

ties waarvoor extra budgetten worden uitgetrokken en die een communicatietaak in zich herbergen. 

Communicatiemanagement als economische factor overschrijdt derhalve waarschijnlijk ruimschoots de 

vier miljard gulden per jaar. Maar hoe dient dit nu te worden beoordeeld? Een groot probleem is welk 

deel van een budget kan worden en ook daadwerkelijk wordt toegerekend aan communicatiemanagement. 

Leeuw (1993) probeerde dit te berekenen voor de rijksoverheid, maar moest veel slagen om de arm hou-

den. De meest voorkomende budgetten zijn gezien de aard van de werkzaamheden bepaald niet hoog. 

Tegenover de miljarden die worden omgezet in de sectoren waarop dit onderzoek betrekking heeft (profit, 

non-profit, (semi-)overheid), is het budget voor de hier bedoelde taken van communicatiemanagement 

bovendien een nauwelijks te berekenen fractie. En ten slotte moet worden vastgesteld dat bijna één op de 

vijf communicatieverantwoordelijken helemaal geen vast budget heeft en dus voor iedere activiteit geld 

moet vragen. Geconstateerd moet derhalve worden dat communicatiemanagement economisch gezien 

binnen organisaties een betrekkelijk marginale plaats inneemt. 

 

Takenpakket 

Volgende vraag is waaraan het budget, voorzover men dat heeft, wordt besteed. 62% van de respondenten 

vulden deze vraag in. Het meeste geld bij hen gaat naar de productie en verspreiding van eigen media 

(41%) en het plaatsen van advertenties (21%). Daarnaast kosten sponsoring, relatiebeheer en tentoonstel-

lingen een flink deel van het geld, samen nog eens een kleine 20%. Dit kan worden gevat onder de noe-

mer (re)presentatie en relatiebeheer. Deze gegevens vertalen zich ook in de tijdsbesteding van de units die 

belast zijn met communicatietaken. Hierin gaven 530 respondenten (82%) opening van zaken (zie tabel 

1). 

 

TABEL 1 Tijdsbesteding in percentages van de totale tijdsbesteding in gemiddelden over de gehele 

onderzoeksgroep en standaarddeviaties (N=530) 
 

Activiteiten Gemiddeld Standaarddeviatie 

Redactiewerk 20.10 17.86 

(Re)presentatie 15.93 16.32 

Interne advisering 9.63 9.13 

Marketingcommunicatie 9.20 14.78 

Informatie vergaren 8.89 8.45 

Perscontacten 8.31 9.33 

Communicatieplannen maken 7.81 8.38 

Anders .51 1.82 

 

Redactiewerk, presentatie en representatie vormen in de gerapporteerde tijdsbesteding verreweg de groot-

ste categorieën, samen goed voor meer dan een derde van de voor communicatiemanagement totaal be-

schikbare tijd. Aan dat wat in de openbaarheid relatief veel aandacht krijgt en waarmee communicatiema-

nagement soms wordt vereenzelvigd – persvoorlichting – wordt ruim 8% van de tijd van de totale be-

roepsgroep besteed, minder dan aan interne advisering (bijna 10%) en informatievergaring (bijna 9%). 

Omdat de activiteiten ten aanzien van organisatiecommunicatie en marketingcommunicatie niet altijd 

gescheiden zijn, werd ook gevraagd naar tijdsbesteding aan marketingcommunicatie. Hieraan besteden de 

communicatiemedewerkers in dit onderzoek gemiddeld relatief weinig tijd, maar er is wel sprake van een 

hoge standaarddeviatie. Vermoed mag worden dat er soms sprake is van een combinatie van taken voor 

organisatiecommunicatie en marketingcommunicatie. Dat adverteren een zo grote kostenpost is, is in dit 



licht wat lastig te interpreteren. De advertenties die men plaatst hebben wellicht niet altijd betrekking op 

de producten- en dienstenreclame die veel organisaties maken, maar ook op allerlei andere vormen van 

betaalde publiciteit, zoals informatieverschaffing, voorlichting en corporate advertising. Het maken van 

communicatieplannen tenslotte, staat als laagste in de ranglijst van tijdsbesteding. De vraag is hoe dit 

moet worden geïnterpreteerd. Uit ander onderzoek (Van Ruler, 1996) is bekend dat de communicatiema-

nagementafdelingen van grote bedrijven relatief zeer weinig tijd besteden aan op onderzoek gebaseerde 

en door onderzoek begeleide communicatieplanning. De meeste tijd ging ook bij de respondenten in dat 

onderzoek naar de productie van media en activiteiten ten behoeve van de (re)presentatie en het relatiebe-

heer. Als communicatieplanning niet gebaseerd is op en begeleid wordt door onderzoek is het begrijpelijk 

dat dit niet een heel tijdrovende zaak is. Dan lijkt zelfs 7.8% van de gemiddelde tijd veel. De steeds vaker 

gehoorde stelling dat het vakgebied draait om advisering en planning is in elk geval niet houdbaar, want 

daaraan wordt relatief weinig geld en tijd besteed. 

 

 

Profiel van de verantwoordelijken 

Volgens Dozier (1992) is één van de karakteristieken van een managementmatige invulling van public 

relations het zich verworven hebben van een ‘body of knowledge’ die een intellectuele en systematische 

benadering van het vakgebied mogelijk maakt. Dit impliceert een opleiding op hoger niveau of een verge-

lijkbare bagage door ervaring en cursussen. 

De verantwoordelijken voor communicatiemanagement zijn hoog opgeleid: 70% van de respondenten 

heeft een hbo- of wo-opleiding. Maar slechts 11% van hen is specifiek opgeleid voor dit vakgebied. Op 

zichzelf is de lage score van specifiek opgeleiden niet zo vreemd, want de meeste specifieke opleidingen 

dateren van de laatste vijf of tien jaar. Overigens hebben wij ‘specifiek’ ruim opgevat, namelijk met inbe-

grip van alle opleidingen waarin via hoofdvak of bijvakken communicatie, voorlichting, sociale psycho-

logie, letteren of soortgelijk werd vermeld. Toch was ook onder de verantwoordelijken onder de dertig 

jaar het percentage specifiek opgeleiden nog geen 30%. Dit betekent dat ook voor hen het gevolgd hebben 

van een specifieke opleiding niet de norm is. Van de respondenten met een andere opleiding heeft onge-

veer driekwart ook geen enkele cursus op dit gebied gevolgd. Gesteld kan worden dat een lange ervaring 

evenveel waard kan zijn, al is dat voor de dertig-minners natuurlijk geen vervanging. Maar van veel erva-

ring is ook zelden sprake. De respondenten vervullen hun huidige functie gemiddeld nog geen 3 jaar. En 

voor bijna 90% van hen bleek deze functie hun eerste kennismaking met het vakgebied te zijn. Het over-

grote deel had hiervoor iets totaal anders gedaan, binnen of buiten de eigen organisatie. De uitspraak van 

Weisglas (1955) dat ‘de pr-functionaris als vanzelfsprekend wordt gerekruteerd uit de journalistiek’ gaat 

overigens niet meer op. Slechts 6% is daaruit afkomstig. Wat wel geldt is: ‘als vanzelfsprekend uit welke 

sector dan ook’. Men heeft een zo uiteenlopende achtergrond dat er nauwelijks categorieën in te vinden 

zijn: van kunstgeschiedenis tot scheikunde, van vliegtuigbouw tot stewardess, van topsporter tot dominee, 

van administrateur tot verkoper. Geconcludeerd moest worden dat het overgrote deel van de huidige ge-

neratie van verantwoordelijken voor communicatiemanagement er niet voor is opgeleid en ook niet kan 

terugvallen op ervaring in het vakgebied. Bovendien hebben zij zelden grote afdelingen waardoor zij zich 

zouden kunnen beperken tot generalistische, meer op management en coördinatie georiënteerde taken. 

Het eerder omschreven takenpakket wordt derhalve uitgevoerd door personen die daarvoor niet zijn ge-

kwalificeerd. Het ligt niet voor de hand te veronderstellen dat dit in de niet aan het onderzoek meewer-

kende organisaties anders is. 

 

 

Positie in de organisatie 

Als de hier bedoelde communicatietaken worden opgevat als onderdeel van de marketingmix (zie bijv. 

Verhage, 1994), dan wordt de communicatie(pr-)afdeling een uitvoerende positie binnen de marketing of 

de marketingcommunicatie toebedacht. Auteurs die specifiek over het hier aan de orde gestelde vakgebied 

schrijven, leggen echter allen nadruk op het feit dat voor communicatie een aparte afdeling in het leven 

moet worden geroepen op hoog niveau. Van der Meiden & Fauconnier (1994) opteren daarbij voor een 

staffunctie met een adviestaak ten behoeve van alle managers en bestuurders in een organisatie. Van der 

Meiden (1993) vindt dat de communicatiefunctionaris moet optreden als het geweten van de organisatie; 

daartoe heeft hij vrije toegang nodig tot iedereen, zonder eigen verantwoordelijkheid in de lijn. Middel 

(1993) stelt dat alles wat met toelichting en maatschappelijke legitimering te maken heeft in de staf dient 



te worden ondergebracht en alles wat met realisatie van beleid te maken heeft in de lijn. Knoers (1994) is 

minder stellig in deze scheiding, maar vindt met name belangrijk dat de verantwoordelijkheid op het ni-

veau van het topmanagement ligt, die vervolgens een staf tot zijn beschikking heeft voor de voorbereiding 

en uitvoering van het communicatiebeleid, centraal of decentraal. Hazekamp (1996) legt nog weer andere 

nadruk. Hij is van mening dat er altijd directe toegang moet zijn tot de top van de organisatie, en dat deze 

toegang bedoeld moet zijn om zo invloed te kunnen uitoefenen op de strategische planning. Hij spreekt 

zich niet uit over de vraag of dat is als adviseur (dus zonder commitment aan de implementatie) of als 

manager (en derhalve met commitment aan de implementatie). Hij beperkt zich tot de eis van invloed op 

de richting waarin de organisatie zich ontwikkelt, dus op de strategische planning. 

Uit het Trendonderzoek 1995 blijkt dat lang niet alle communicatiemedewerkers die directe toegang ook 

daadwerkelijk hebben. In twee derde van de organisaties was er helemaal geen aparte afdeling voor dit 

soort taken, maar vielen de medewerkers onder directiezaken (33%), marketing of marketingcommunica-

tie (24%), of algemene zaken/directiesecretariaat (15%). Zij hebben derhalve deze toegang zeker niet, 

althans niet formeel. In ruim 10% van de responderende organisaties was niet vast te stellen onder welke 

afdeling de werkzaamheden vielen of hoe de afdeling viel te categoriseren, omdat er termen werden ge-

bruikt die door de onderzoekers niet waren thuis te brengen, maar er leek geen sprake te zijn van directie, 

Raad van Bestuur, managementteam of soortgelijk. Maar ook als er wel een aparte afdeling voor in het 

leven is geroepen, is toegang tot de strategische planning niet verzekerd. Bijna 15% van deze aparte afde-

lingen heeft een plek die in geen geval directe toegang tot de top biedt, omdat deze laag in de organisatie 

op middelmanagement of uitvoerend niveau is geplaatst. Slechts 15% is geplaatst binnen de directie of het 

managementteam. Van deze afdelingen kan worden uitgegaan dat men directe toegang heeft. De overige 

afdelingen zijn stafafdelingen. In hoeverre deze toegang tot de top hebben, is niet uit dit onderzoek af te 

leiden. Een stafafdeling kan immers zowel een hulpdienstfunctie hebben als een adviserende en beïnvloe-

dende functie (vgl. Mintzberg, 1993). Uit het onderzoek Communicatiemanagement in Nederland (Van 

Ruler, 1996) bleek dat verantwoordelijken voor communicatiemanagement met een positie waardoor zij 

wel toegang hebben tot de top, die toegang zelf lang niet altijd vertalen in ‘invloed op’, zoals Hazekamp 

voorstaat. De meerderheid in dat onderzoek zag toegang als noodzakelijk omdat men moet weten wat er 

gaande is, of om te kunnen waarschuwen als het image in het geding is. Invloed op de strategische plan-

ning vond slechts een kleine minderheid bij hun functie behoren. 

Vervolgonderzoek zou hierover meer duidelijkheid moeten verschaffen, maar vooralsnog moet worden 

vastgesteld dat de positie in de organisatie van de meeste communicatieverantwoordelijken niet zodanig 

is dat toegang tot de top mogelijk is, en dat bovendien invloed op de strategische planning slechts zeer 

zelden aan de orde lijkt te zijn in communicatiemanagement. Het kan dan wel een cruciale strategische 

variabele worden genoemd door topmanagers (zie bijv. Kleijn, 1995), maar het zijn kennelijk niet de 

communicatiemanagement afdelingen of units tot wiens taak het behoort deze variabele ook gestalte te 

geven. 

 

 

De verdeling mannen-vrouwen 

In dit vakgebied werken vrijwel evenveel mannen als vrouwen. Als we echter bedenken dat op opleidin-

gen en cursussen het aandeel vrouwen al een aantal jaren meestal 70-80% is en dat steeds meer vrouwen 

blijven werken, ook als zij kinderen krijgen, dan ligt het voor de hand dat het aantal vrouwen in het vak-

gebied als totaal zal toenemen en dus dat het vakgebied zal vervrouwelijken. Dat is een tendens die niet 

specifiek voor communicatiemanagement geldt, maar ook in andere delen van de arbeidsmarkt aan de 

orde is (Centraal Bureau voor de Statistiek, 1998). 

De vraag is natuurlijk of vervrouwelijking van een vakgebied zorgelijk is. Op het eerste gezicht niet, want 

er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat vrouwen dit vak anders zouden aanpakken dan mannen. 

Er zijn wel verschillende stijlen, maar onderzoek laat vooralsnog niet zien dat deze seksespecifiek zouden 

zijn (zie bijv. Van Ruler & De Lange, 1993; Van Ruler, 1996). Er zijn wellicht wel bepaalde eigenschap-

pen voor dit vakgebied nodig – al is daar voor zover mij bekend nooit onderzoek naar gedaan – maar het 

is niet gezegd dat die bij de mannelijke beroepsbeoefenaren minder vaak voorkomen dan bij de vrouwe-

lijke. De Wet van Sullerot (1979) zegt evenwel dat als vrouwen in meerdere mate een bepaald beroep 

uitoefenen, het aanzien van dat beroep lager is en het lager wordt gehonoreerd dan wanneer het beroep in 

meerderheid door mannen wordt uitgeoefend. Of deze stelregel ook in deze tijd nog geldig is, is niet op 

voorhand te zeggen. Wel is bekend dat vrouwen in dit vakgebied significant minder verdienen, tot fl. 



10.000 per jaar aan toe (Van Ruler & De Lange, 1993) en dat zij in het bedrijfsleven niet in dezelfde sala-

risschalen vallen als hun mannelijke collega’s (Van Ruler, 1996). Maar ook gegevens over de positie in 

de organisatie laten zien dat de Wet van Sullerot van toepassing lijkt te zijn op dit vakgebied. 

 

 

Positie van vrouwelijke verantwoordelijken 

Hoewel de verdeling van mannen en vrouwen in het totale vakgebied vrijwel gelijk is, geldt dat niet voor 

de verantwoordelijken voor communicatiemanagement. Van hen is bijna 70% man. De vraag is of dit 

wordt veroorzaakt door het zogenaamde ‘glazen plafond’ (zie bijv. Dozier, 1988; Grunig, 1992) of dat dit 

slechts een kwestie is van tijd, omdat hier wel geldt: ‘hoe jonger hoe vaker vrouw’. Het zou dus heel goed 

kunnen zijn dat de verdeling op leidinggevend niveau zal veranderen ten gunste van vrouwen. Dit zou 

betekenen dat het glazen plafond binnen het communicatievakgebied niet bestaat. Maar er ligt wel een 

ander probleem op het gebied van ‘encroachment’ (zie o.a. Dozier, 1988). Hiermee wordt bedoeld dat als 

er een vrouw aan het hoofd staat de beslissingen over het beleid van de afdeling worden genomen door 

anderen (mannen) buiten de afdeling en dat derhalve de functie daalt in de hiërarchie van de organisatie. 

Uit het Trendonderzoek 1995 blijkt dat er niet veel afdelingen zijn op een managementniveau, maar die 

afdelingen die dat niveau hebben, hebben zelden een vrouw als hoofd. Van de afdelingen die een mid-

delmanagement of uitvoerende positie hebben, is de leidinggevende vrijwel nooit een man. De verant-

woordelijken voor communicatiemanagement die geen eigen afdeling hebben, zijn vaker van het vrouwe-

lijke geslacht dan de verantwoordelijken die wel een eigen afdeling hebben. Het zou dus wel eens zo kun-

nen zijn dat vrouwen wel verantwoordelijke posities krijgen in communicatiemanagement maar dat, als 

een vrouw die positie krijgt, de plaats van communicatiemanagement als geheel daalt in de hiërarchie. Dit 

zegt niets over het functioneren van vrouwen als leidinggevenden of verantwoordelijken, want duidelijk is 

dat er veel verschillende managementstijlen zijn (De Jong &Van Doorne-Huiskes, 1992) en diverse ma-

nieren van werken (Van Ruler, 1996), maar dat die niet seksespecifiek lijken te zijn. Het lijkt ook niet 

waarschijnlijk dat vrouwen zich anders gedragen in hun werk, en zeker niet dat zij dit op een kwalitatief 

lager niveau zouden uitvoeren. Als er iets te zeggen valt over de relatie tussen vrouwen als verantwoorde-

lijke voor communicatiemanagement en positie in de organisatie, dan moet dit welhaast betrekking heb-

ben op de visie van de besluitvormers in een organisatie op vrouwen en/of op communicatie, of op de 

combinatie van die twee zaken (Van Ruler, 1993). 

Deze ontwikkeling is zorgelijk op het moment dat gevonden wordt dat communicatiemanagement een 

positie dient te hebben met directe toegang tot en invloed op de top, zoals veel auteurs voorstaan en ook 

de Beroepsvereniging voor Communicatie propageert in haar beleidsstukken. Die positie hebben al zeer 

weinigen in dit vakgebied, maar het zijn zeker niet de vrouwen, een enkele uitzondering daargelaten. 

 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

Uit het Trendonderzoek 1995 moest worden geconcludeerd dat communicatiemanagement in de meeste 

responderende organisaties slecht is ontwikkeld. Het is de vraag of hier inderdaad ‘encroachment’ plaats-

vindt en dat beroepsbeoefenaren uit andere disciplines de meer strategische kanten van dit vakgebied 

behartigen. Het zou ook kunnen dat aan het denken over communicatie als strategische variabele door 

topmanagement slechts lippendienst wordt bewezen. In elk geval ontstond uit het Trendonderzoek 1995 

een beeld van een vakgebied dat slechts in de marge aanwezig is binnen organisaties. Het survey was 

echter door het grootschalige en verkennende karakter een zeer globale studie. In het volgende deel van 

dit artikel wil ik daarom aandacht schenken aan vervolgonderzoek waarin is gezocht naar nadere specifi-

catie van taken en verantwoordelijkheden en daarmee naar arbeidsdifferentiatie binnen het communica-

tievakgebied. Aan de orde komen allereerst de bureaustudie naar niveaus in het beroep en vervolgens de 

empirische toetsing ervan. 

 

Onderzoek 2: bureaustudie naar beroepsniveauprofielen 

 

Het onderzoek 1 was er mede aanleiding voor dat de Beroepsvereniging voor Communicatie (toen nog 

NGPR) de professionalisering van het vakgebied sterker ter hand wilde nemen. Eén van de acties was een 

onderzoek naar profielen in het vak in samenwerking met de Vereniging voor Overheidscommunicatie en 

de toen nog bestaande Associatie voor Communicatie in Nederland. De werkgroep die daarvoor werd 



ingesteld en waarvan ik lid was, had geen geld voor empirisch onderzoek en moest zich dus beperken tot 

desk research en dialoog. Na een aantal pogingen om inductief een aantal profielen te ontwikkelen, be-

sloot de werkgroep dat het vooralsnog onmogelijk was om heldere en algemeen gangbare beroepsprofie-

len te beschrijven, omdat het vakgebied zich te snel ontwikkelde en van een te grote diversiteit van taken 

sprake leek te zijn. Wij beperkten ons daarom allereerst tot een zoektocht naar verschillende niveaus in de 

beroepsuitoefening. Na grondige bestudering van een reeks functieomschrijvingen ontstond een beeld van 

een beroep als vakkolom met vier niveaus (Beroepsvereniging voor Communicatie, 1996). De niveaus 

zijn uitgewerkt in tabel 2. 

 

TABEL 2 De vier niveaus in het communicatiemanagement 

 

Niveau D: manager strategisch communicatiebeleid 

Communicatiespecialist die zorgt voor ontwikkeling van communicatiebeleid en coördinatie van de uit-

voering ervan, voor specialistische staftaken met groot afbreukrisico, geeft strategische adviezen en pro-

cesadviezen 

 

Niveau C: senior-communicatiemedewerker 

Communicatiespecialist die vooral beleidsstrategisch werkt zorgt voor communicatieprogrammering, 

projectleiding en specialistische staftaken, geeft expertadviezen 

 

Niveau B: communicatiemedewerker 

Communicatiespecialist op uitvoerend en ambachtelijk niveau: zorgt voor uitvoering en productiebegelei-

ding, geeft uitvoeringsadviezen 

 

Niveau A: assistent-communicatiemedewerker 

Communicatiemedewerker op algemeen ondersteunend niveau: zorgt voor assistentie en ‘traffic control’ 

 

De werkgroep veronderstelde dat de vier niveaus niet in alle organisaties ook altijd worden teruggevon-

den. Waar slechts een of twee functionarissen werkzaam zijn, ligt het voor de hand dat niet alle vier de 

niveaus door hen worden gedekt. Waar een afdeling op uitvoerend niveau is gesitueerd of helemaal geen 

sprake is van een aparte afdeling, zullen waarschijnlijk alleen de onderste niveaus voorkomen. Aan de 

andere kant is het ook heel goed mogelijk dat iemand die functioneel op het niveau van een medewerker 

zit in wezen senior taken verricht, of andersom. De beroepsniveauprofielenstudie moet dan ook vooral 

worden gezien als denkmodel en als handleiding voor afdelingen die worden opgezet of gereorganiseerd. 

De meerwaarde van deze studie was vooral dat voor het eerst duidelijk leek te worden dat er niet kan 

worden gesproken over ‘de communicatieprofessional’, maar dat er sprake lijkt te zijn van een vakkolom 

met beroepsbeoefenaren op vier niveaus met op elk van de onderscheiden niveaus aparte taakvelden met 

eigen verantwoordelijkheden. 

 

Intermezzo: drie vormen van taakdifferentiatie 

In de studie naar de niveaus in het beroep werden per niveau allerlei voorbeeldfuncties beschreven (Be-

roepsvereniging voor Communicatie, 1996). Hieruit kan worden opgemaakt dat er in de praktijk verschil-

lende soorten functies zouden zijn met verschillend soort taken en verantwoordelijkheden. En in het bij-

zonder werd onderscheid gemaakt tussen managers, adviseurs en (senior-)medewerkers. Dit wijst erop dat 

er sprake zou kunnen zijn van verticale beroepsdifferentiatie in de betekenis van taakdifferentiatie per 

niveau (Mintzberg, 1993). Dozier (1992) maakt verschil tussen ‘managers and technicians’. Hij doet dat 

echter niet om een verschil in takenpakket duidelijk te maken, maar om aan te tonen dat lang niet iedereen 

communicatiemanagement ook werkelijk zo planmatig en doelgericht uitvoert als de meeste theoretici 

voor noodzakelijk houden, en dat functionarissen op managementniveau lang niet altijd ‘managerieel’ 

opereren in de betekenis dat zij zich baseren op door onderzoek verkregen gegevens en doelgericht plan-

nen. Het hier bedoelde verschil is terug te voeren op een verschil tussen managers en medewerkers, die 

elk een eigen taak vervullen in communicatiemanagement. 

Uit ander onderzoek (Van Ruler et al., 1994) bleek dat communicatiemanagers de legitimatie van hun 

functie binnen hun organisatie zien als de belangrijkste uitdaging voor de toekomst. Een belangrijke 

voorwaarde voor legitimatie is professionalisering (Van der Krogt, 1981). Volgens Van der Krogt is voor 



professionalisering van een vakgebied onder andere verdeskundiging nodig. Dat betekent derhalve ver-

dieping en daarmee vanzelfsprekend specialisering. Het is immers doorgaans niet mogelijk dat iemand 

van alles heel veel weet en kan. In het algemeen kan worden gesteld dat in de pioniersfase van een vakge-

bied iedereen doet wat zijn hand vindt om te doen, maar dat in de professionaliseringsfase een beroep zich 

alleen verder kan ontwikkelen als er sprake is van differentiatie. Een onderscheid tussen managers, advi-

seurs en medewerkers past in de professionaliseringsfase. De vraag die daarbij aan de orde is wat mana-

gers en adviseurs onderscheidt van medewerkers. 

 

Keuning en Eppink (1987) zeggen dat een manager iemand is die het handelen van andere mensen in een 

organisatie op gang brengt en stuurt. Elders noemt Keuning (1983) de essentie van het managen het 

steeds opnieuw nemen van allerlei beslissingen op grond van aanwijzingen die uit de organisatie zelf of 

van buiten de organisatie op de leiding afkomen. Een manager is derhalve een generalist, in tegenstelling 

tot iemand die op één klein gebied opereert, zoals een specialist. Hij is ook een beslisser, in tegenstelling 

tot de adviseur, die uitsluitend anderen adviseert over te nemen beslissingen. Keuning onderkent (1985) 

bovendien twee verschillende soorten managementtaken: beleidsintensieve en uitvoeringsintensieve. De 

beleidsintensieve zijn: vooruitzien, plannen, organiseren. De uitvoeringsintensieve zijn: opdrachten ge-

ven, motiveren, controleren en bijsturen. Hoe hoger de plaats van de manager in de organisatie, hoe meer 

beleidsintensieve en hoe minder uitvoeringsintensieve taken. Als we willen weten wat een communica-

tiemanager doet dan kunnen we op basis hiervan vermoeden dat hij een generalist is die voortdurend be-

zig is met informatie verzamelen en het analyseren en integreren ervan in de vorm van kennis (zie ook 

Weggeman, 1997), het op basis daarvan nemen van beslissingen, en vervolgens het controleren en bijstu-

ren ervan. Dit onderscheidt hem van medewerkers die belast zijn met uitvoering van taken die door ma-

nagers worden aangestuurd. 

Groenendijk et al. (1996) spreken bij communicatiemanagement (zij noemen dat public relations) expli-

ciet over een sturende factor op strategisch niveau. Hoewel dat niet direct wordt uitgelegd wordt uit het 

vervolg (p. 14-18) duidelijk dat met strategisch wordt bedoeld: dat wat de organisatie als geheel ten goede 

komt en betrekking heeft op lange-termijn-beslissingen. De term strategisch refereert daarmee aan de 

beleidsintensieve kant van de managementtaak, tegenover operationeel die past bij de uitvoeringsinten-

sieve. Voor Groenendijk et al. is de taak van de communicatiemanager derhalve kennelijk vooral een 

beleidsintensieve taak en minder een uitvoeringsintensieve. Zo gezien lijken niet veel verantwoordelijken 

voor communicatie uit het onderzoek in paragraaf 2 te voldoen aan dit criterium. 

 

De eerste Nederlandstalige auteurs over wat hier communicatiemanagement genoemd wordt, stelden al 

dat de pr-functionaris de top van de organisatie van advies moet dienen. Deze visie is nog steeds te vin-

den. Volgens Van der Meiden (1990) is ‘communicatiestrategisch advies de hoofdkern van public relati-

ons’. Volgens Brackel (1992) is het adviseren tegenwoordig de belangrijkste vaardigheid binnen de over-

heidscommunicatie. Een adviseur kan worden omschreven als iemand die tijdelijk wordt ingeschakeld om 

onafhankelijk en professioneel advies te geven met betrekking tot het vaststellen en oplossen van proble-

men, en het eventueel assisteren bij de invoering van voorgestelde oplossingen (Twijnstra & Keuning, 

1988). Een adviseur kan diverse rollen hebben. In de literatuur wordt wel onderscheid gemaakt tussen de 

expertrol, waarin de adviseur zijn expertise inzet voor problemen die een snelle en deskundige oplossing 

vragen, de educatieve rol, waarin adviseurs anderen helpen om bepaalde taken beter uit te voeren, en de 

procesrol, waarin de adviseur optreedt als sparringpartner van zijn cliënt (zie bijv. Steele, 1990). In deze 

laatste rol is de adviseur meedenker en meewerker in plaats van oplossingenkenner of opvoeder. De keuze 

voor een bepaalde adviesrol hangt af van de aard en de context van het probleem, het stadium waarin het 

verkeert, en van de cliënt zelf. Een adviseurstaak is overduidelijk een heel andere dan de taak van de ma-

nager of de medewerker. Volgens Twijnstra en Keuning (p. 23) is combinatie van deze taken gevaarlijk. 

De adviseur die ook uitvoerder is, is onderdeel van het systeem en kan daardoor niet meer voldoen aan de 

kenmerken van het adviseurschap. 

 

Onderzoek 3: empirische studie naar beroepenstructuur 

 

Het Trendonderzoek 1995 en de bureaustudie naar beroepsniveauprofielen waren de basis voor vervolg-

onderzoek naar de taken en verantwoordelijkheden binnen de door de Beroepsvereniging voor Communi-

catie geformuleerde niveaus. Het onderzoek werd in opdracht van de Hogeschool van Utrecht en de Ho-



geschool Windesheim uitgevoerd door het CIBB, een bureau dat onderzoek uitvoert naar beroepsprofie-

len, en inhoudelijk begeleid door Brigit Hemming en Betteke van Ruler (CIBB, 1996). Het assistentenni-

veau is in dit onderzoek niet meegenomen omdat voor dit niveau geen specifieke beroepsvaardigheden 

nodig werden geacht. De bedoeling van dit onderzoek was om te achterhalen of er in de praktijk werkelijk 

sprake is van de geformuleerde niveaus en of er ook sprake is van verticale en horizontale differentiatie in 

de vorm van specifieke beroepsprofielen, zowel binnen organisaties als bij adviesbureaus. 

Voor dit onderzoek werd uit de literatuur een lijst met 98 taken samengesteld en werden vooronderstel-

lingen geformuleerd over verantwoordelijkheden op de onderscheiden niveaus. Vervolgens werden deze 

taken in vier werkconferenties bediscussieerd met beroepsbeoefenaren uit de communicatiepraktijk. On-

dertussen werden aan de hand van een groslijst beroepsbeoefenaren telefonisch benaderd met de vraag of 

zij wilden meedoen aan dit onderzoek. Op de groslijst stonden personen uit het Trendonderzoek 1995 die 

medewerking aan vervolgonderzoek hadden toegezegd, aangevuld met als voorlichters en pr-

functionarissen aangemerkte personen uit het Handboek voor de Nederlandse Pers en Publiciteit, en per-

sonen uit lijsten van adviesbureaus. Eis was dat zij voor de helft of meer van hun tijd communicatietaken 

verrichtten op één van de onderscheiden niveaus. De respondenten werden na toezegging gestratificeerd 

ingedeeld naar sector (profit, non-profit, overheid, bureaus) en toegewezen verantwoordelijkheidsniveau. 

Het verantwoordelijkheidsniveau was geoperationaliseerd in vier dimensies, te weten: de leidinggevende 

verantwoordelijkheid, de positie in de organisatie, de financiële verantwoordelijkheid en de verantwoor-

delijkheid voor het communicatiebeleid. De laatste twee dimensies telden twee maal zo zwaar mee als de 

eerste twee. Het aldus verkregen verantwoordelijk heilsniveau kwam niet altijd overeen met het door de 

respondenten zelf aangegeven niveau. De stratificatie vond zodanig plaats dat er evenredige groepen ont-

stonden per niveau en voor de diverse sectoren. Met name het vullen van de cel van het hoogste niveau 

kostte veel moeite, want weinig van de aangezochte beroepsbeoefenaren konden in het hoogste verant-

woordelijkheidsniveau worden ingedeeld. Aan het onderzoek deden uiteindelijk 522 respondenten mee, 

ingedeeld in drie verantwoordelijkheidsniveaus: de medewerker, de senior-medewerker en de mana-

ger/strateeg. Daarnaast was een deel van de respondenten werkzaam binnen organisaties (471) en een 

ander deel binnen communicatieadviesbureaus (51). Deze laatste respondenten laten wij hier buiten be-

schouwing. 

 

De respondenten werden op basis van de takenlijst gevraagd naar kerntaken, taken van ondergeschikt 

belang en taken die zij niet uitvoeren. Uitgaande van de overeenstemming tussen respondenten in termen 

van de taken die zij zeiden uit te voeren werd een hiërarchische clusteranalyse uitgevoerd. Op basis van 

statistische samenhang en inhoudelijke beoordeling door de begeleiders werd verdere clustering voorbij 

twaalf clusters niet zinvol geacht. Deze twaalf, die in tabel 3 worden opgesomd, geven een beeld van 

clusters van taken die in elk geval binnen de beroepsgroep in samenhang voorkomen. Hierbij moet wor-

den opgemerkt dat niet het belang van de betreffende taken sec maar het belang van de betreffende taken 

voor het onderscheiden van groepen beroepsbeoefenaren aan de orde is. Opmerkelijk is dat issuesmana-

gement bijvoorbeeld wel als een taakcluster naar voren komt, maar interne communicatie niet (zie tabel 

3). 

 

TABEL 3 De twaalf taakvelden van communicatiemanagement 

 

Cluster I. Uitvoering, organisatie en beheer 

Onder dit cluster vallen dertien taken op uitvoerend niveau. 

 

Cluster II. Publiekscontacten 

Onder dit cluster vallen drie taken die te maken hebben met voorlichting aan en contacten met het pu-

bliek. 

 

Cluster III. Redactievoering 

Onder dit cluster vallen vier taken waarin een beroep wordt gedaan op de redactionele vaardigheden met 

betrekking tot het schrijven van teksten en het ontwikkelen/onderhouden van redactieformules. 

 

Cluster IV. Perscontacten 



Onder dit cluster vallen zeven taken betreffende mondelinge en schriftelijke contacten met de pers. Naast 

het schrijven van persberichten valt ook het optreden als woordvoerder onder dit cluster. Ook het coördi-

neren van perscontacten hoort hier thuis. 

 

Cluster V. Kwaliteitsbewaking 

Onder dit cluster vallen vijf taken waarbij het opstellen van criteria en het toetsen van communicatiemid-

delen aan criteria centraal staat. 

 

Cluster VI. Onderzoek (initiëren en gebruik resultaten) 

Onder dit cluster vallen zeven taken die te maken hebben met het aansturen van onderzoek en het gebruik 

van de resultaten ten behoeve van het communicatiebeleid. 

 

Cluster VII. Onderzoek (zelf verrichten) 

Dit cluster omvat het zelf verrichten van diverse vormen van communicatieonderzoek. 

 

Cluster VIII. Nieuwe media 

Onder dit cluster vallen drie taken op het terrein van de nieuwe elektronische media: adviseren, beheren 

en gebruiken. 

 

Cluster IX. Inkoop van externe diensten 

Onder dit cluster vallen acht taken ten aanzien van het inschakelen van derden, zowel voor de advisering 

over en uitvoering van het communicatiebeleid, als voor de inschakeling van ondersteunende werkzaam-

heden (drukkers e.d.). 

 

Cluster X. Accountmanagement 

Onder dit cluster vallen zeven taken gericht op het informeren van (potentiële) opdrachtgevers en op het 

acquireren van opdrachten. 

 

Cluster XI. Issuesmanagement 

Onder dit cluster vallen zeven taken op het gebied van het omgaan met de ontwikkelingen in de omge-

ving. Participeren in diverse overlegvormen, zowel intern als extern maakt hier ook deel van uit. 

 

Cluster XII. Beleid en financiën 

Onder dit cluster vallen zeventien taken gericht op het gestalte geven aan het communicatiebeleid. Het 

adviseren over en het opstellen van beleidsplannen alsmede de financiële onderbouwing behoren tot dit 

takencluster. 

 

Voor elke respondent kan vervolgens een eigen profiel worden opgesteld in termen van de twaalf gebie-

den waarop wel of juist geen taken worden verricht. De verwachting was dat er verschil zou zijn tussen 

medewerkers op de diverse verantwoordelijkheidsniveaus. Dit was echter niet het geval. In figuur 1 wordt 

per verantwoordelijkheidsniveau weergegeven in hoeverre men gemiddeld bezig is met taken uit de 

twaalf taakclusters. Het verantwoordelijkheidsniveau blijkt nauwelijks verschil te maken als het aankomt 

op de inhoudelijke taakverdeling. Op alle niveaus ligt de nadruk gemiddeld op ambachtelijke taken als 

redactievoering en persvoorlichting (zie figuur 1). Dit komt overeen met de uitkomsten van onderzoek 1. 

 



 
 

FIGUUR 1 Kerntaken van de communicatiemedewerker op laag, midden en hoog verantwoorde-

lijkheidsniveau (L2+M1+H1), weergegeven per takencluster op een schaal van 0 tot 5 
 

De in onderzoek 2 onderscheiden niveaus bleken inderdaad niet alleen achter de studeertafel te bestaan. 

Communicatiemanagement was in elk geval op de drie in onderzoek 3 betrokken verantwoordelijkheids-

niveaus terug te vinden in de beroepspraktijk. 

Geconcludeerd kan worden dat er inderdaad sprake is van een vakkolom wat betreft hiërarchie binnen de 

organisatie. Maar daarmee is nog geen sprake van verticale differentiatie in de betekenis dat de aard van 

de taken verschilt per niveau (zie Mintzberg, 1993). De profielen op de diverse niveaus liggen zelfs volle-

dig in elkaars verlengde. Dit wil zeggen dat men op een lager verantwoordelijkheidsniveau vrijwel de-

zelfde soort taken verricht als op een hoger niveau, zij het dat er op het hogere niveau ook enige tijd en 

aandacht gaat naar beleids-, advies- en beheerstaken en men tijd reserveert voor overleg met anderen. 

Er zijn verschillende interpretaties mogelijk van deze uitkomst. Een eerste interpretatie is dat binnen elk 

van de twaalf clusters kennelijk deeltaken op een hoog en deeltaken op een laag verantwoordelijkheidsni-

veau bestaan. Zowel op een laag als op een hoog verantwoordelijkheidsniveau heeft men veelvuldig pers-

contacten, maar op het lage niveau zou het dan kunnen gaan om een routinematig persbericht en op het 

hoge niveau om een lunch met de vakpers. Een tweede interpretatie is dat de communicatiemanagers niet 

kunnen of willen delegeren en dus toch allerlei uitvoerende taken blijven doen. De eerste uitkomst is 

minder plausibel dan de tweede, omdat uit de clusteranalyse blijkt dat binnen de twaalf clusters de taken 

samen opgaan. Hoe de tweede moet worden uitgelegd is niet op voorhand te zeggen en vraagt om verder 

onderzoek. In elk geval is duidelijk dat van typische managers die uitsluitend adviserings-, ontwikkelings- 

en coördinerende taken hebben geen sprake is. Scheiding van hoofdarbeid en meer ambachtelijke taken is 

geen usance. Er is bij organisaties op het gebied van communicatiefuncties kennelijk uitsluitend sprake 

van medewerkers en ‘meewerkende chefs’. De nadruk ligt derhalve op de uitvoeringsintensieve taak van 

de manager. 

 

Conclusies 

 

Het onderzoek naar de praktijk van communicatiemanagement tot dusverre leidt tot de volgende conclu-

sies. Uit het Trendonderzoek 1995 bleek dat in de meeste organisaties communicatiemanagement een vrij 

marginale activiteit is waarvoor noch naar opleiding noch naar ervaring deskundigen worden aangetrok-

ken. Een sturende functie op strategisch niveau, zoals in de literatuur belangrijk wordt gevonden, kon 

vrijwel niet worden teruggevonden. Het daarop volgende beroepenstructuur onderzoek werd uitgevoerd in 

organisaties waar beroepsbeoefenaren waren te vinden op de onderscheiden verantwoordelijkheidsni-

veaus die voor minstens de helft van hun tijd communicatietaken uitvoerden. Het ging hier immers niet 

om een representatief beeld maar om inzicht in voorkomende profielen op verschillende niveaus. Hieruit 

bleek dat er inderdaad kan worden gesproken van een duidelijk afgebakend geheel aan taken waarvoor 

functionarissen op diverse niveaus worden aangesteld. Er is derhalve sprake van een beroep in technische 



zin en het beroep is inderdaad te zien als een vakkolom op verschillende verantwoordelijkheidsniveaus. 

Maar daarna moet worden geconstateerd dat het communicatieberoep als taakgebied binnen organisaties 

een ongedifferentieerd beroep is met op alle niveaus redactiewerk en persvoorlichting als kerntaken. Ter-

zijde moet ook worden genoteerd dat opnieuw moest worden geconstateerd dat een specifieke opleiding 

geen norm is. De fase van professionalisering is derhalve noch wat opleiding noch wat verticale arbeids-

differentiatie betreft bereikt. 

 

Wat wel opviel, was dat slechts enkele respondenten zeiden zich bij hun activiteiten te laten leiden door 

gebruikmaking van via onderzoek verkregen gegevens, maar dat de meesten dat zeggen dat niet te doen. 

Dit heeft niets te maken met het niveau van beroepsuitoefening, maar verwijst naar het eerder genoemde 

onderscheid dat Dozier (1992) maakt tussen de werkwijze van ‘managers and technicians’. Managers 

gaan analytisch en doelgericht te werk, baseren zich daarbij op systematisch verkregen gegevens en con-

troleren of zij hun doelen hebben bereikt, terwijl ‘technicians’ onmiddellijk aan de slag gaan en ook niet 

gaandeweg of achteraf controleren wat zij hebben gedaan. Het onderzoek naar de beroepenstructuur was 

gebaseerd op een selecte, gestratificeerde steekproef, met de bedoeling onderscheid te maken tussen ver-

schillende verantwoordelijkheidsniveaus en zoveel mogelijk onderscheiden takenpakketten te vinden. 

Over representativiteit voor de hele beroepsgroep is door de vorm van selectie niets met zekerheid te zeg-

gen. In de terminologie van Dozier zaten er echter opvallend weinig ‘managers’ in deze steekproef. De 

meesten leken te opereren als ‘technicians’, ook die professionals die opereren op managementmaag ni-

veau. 

 

Uit de diverse onderzoeken moet worden geconcludeerd dat de ruimere aandacht voor communicatie als 

een strategische variabele in de organisatietheorie en de organisatiepraktijk zich (nog) niet heeft vertaald 

in de positie van de communicatiedeskundigen en hun takenpakket. Er zijn slechts weinig organisaties 

waar de communicatiedeskundigen op een beleidsmatig niveau opereren. Op alle verantwoordelijkheids-

niveaus is sprake van een gelijksoortig takenpakket dat bovendien voornamelijk ambachtelijk van aard is 

en slechts zelden managementmatig wordt uitgevoerd. Voor de voor communicatie verantwoordelijke 

functies worden bovendien zelden door ervaring of opleiding deskundige functionarissen aangetrokken. 

De voorliggende vraag is uiteraard hoe, als er zo weinig aandacht voor communicatie als beleidsterrein is 

de communicatie verloopt bij veranderingen. Is het risico niet erg groot dat er over deze veranderingen 

weinig, slecht of zelfs helemaal niet wordt gerapporteerd of dat dit uitsluitend ad hoc plaatsvindt? Als dat 

risico reëel is – en afstudeerprojecten laten dat inderdaad zien – kunnen de gevolgen van dit gebrek aan 

aandacht voor communicatie als beleidsterrein pijnlijk zijn. 

 

 

Noten 

 

1  Dit artikel is gebaseerd op drie onderzoeken waarvan de gegevens zijn terug te vinden in drie 

rapporten, te weten: het Trendonderzoek Public Relations 1995 van Van Ruler & De Lange; Be-

roepsniveau profielen van de Beroepsvereniging voor Communicatie, 1996; en Communicatiebe-

roepen in de praktijk van het CIBB, 1996. Het eerste en het laatste rapport zijn niet in de handel, 

maar wel bij de auteur verkrijgbaar, het tweede rapport is te bestellen bij de Beroepsvereniging 

voor Communicatie, tel. +70 3467049. 

2  In volgend onderzoek zal ook de marketingcommunicatie worden meegenomen. 

3  Gebaseerd op gegevens van de Kamer van Koophandel per 1 januari 1998 van bureaus die zijn 

ingeschreven onder de noemer public relations. De noemer communicatie wordt niet gehanteerd, 

wel de noemers reclame en marktonderzoek/publieke opinie. Naar alle waarschijnlijkheid zijn 

ook daaronder bureaus die de hier bedoelde werkzaamheden verrichten. 

4  In het onderzoek van het CIBB werden geen aparte profielen onderscheiden per niveau, behalve 

op het medewerkersniveau, waar een apart profiel werd onderscheiden van de bedrijfsjournalist 

die zich vrijwel uitsluitend bezighoudt met redactievoering, naast de medewerker die zich met al-

lerlei taken bezig houdt. Dit werd het profiel LI genoemd. Deze categorie doet echter niet iets to-

taal anders dan de anderen, maar heeft een beperktere taak. Op de overige niveaus konden geen 

aparte profielen worden gevonden. Vandaar dat in dit overzicht met algemene medewerkerspro-



fiel (L2) is vergeleken met het algemene senior-medewerkersprofiel (M1) en het algemene mana-

gersprofiel (H1). 
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Het artikel Monitor communicatiemanagement en –advies 1999: hoe beleidsmatig is de Nederlandse 

bedrijfscommunicatie? ging over de vraag hoe beleidsmatig het communicatiemanagement wordt utige-

voerd. Nee, van echt strategisch management van communicatie als gevestigd vakgebied is ook eind jaren 

negentig nog geen sprake. Maar er is wel van alles aan het veranderen: afdelingen worden groter, ze 

komen hoger in de hiërarchie van de organisatie, de afdelingen worden vaker geleid door specifiek in 

communicatie opgeleide managers. Datzelfde geldt voor de bureaus. In de beginjaren negentig waren de 

meeste communicatieadviesbureaus nog heel klein, daarin begint eind jaren negentig ook verandering te 

komen. Allemaal onderdelen van professionalisering. 

 

  

Monitor communicatiemanagement en -advies 1999: hoe beleidsmatig is de Nederlandse bedrijfs-

communicatie? 
 

Betteke van Ruler 

 

Dit artikel verscheen eerder in: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, nr.2, pp.103-124, 2000 

 

In de praktijk- en de wetenschappelijke literatuur tekent zich een nieuw specialisme af binnen of ten 

behoeve van organisaties, waarin de diverse verschijningsvormen van organisationele communicatie 

op beleidsmatig niveau worden gecoördineerd en gestuurd. Dit specialisme is samen te vatten onder de 

noemer communicatiemanagement en -advies (CM&A) en te zien als een strategische activiteit in of 

ten behoeve van organisaties. De vraag in dit artikel is of dat wat in de literatuur wordt gesignaleerd, 

zich ook aftekent in de praktijk. Dit artikel laat zien dat veel organisaties de communicatieactiviteiten 

in meer of mindere mate coördineren en de coördinatie onderbrengen op een hoog niveau in de orga-

nisatie. In slechts weinig organisaties is het management van communicatie echter een duidelijk zicht-

bare taak en is er sprake van een specialistische taak op beleidsmatig niveau. Als daarvan wel sprake 

is, worden deze afdelingen wel vaker geleid door specifiek in communicatie opgeleide managers, zijn 

de afdelingen groter en hebben zij vaker de verantwoordelijkheid voor de sturing van alle communica-

tieverschijningsvormen. In veel organisaties is echter vooralsnog zelfs geen apart budget voor commu-

nicatie. Vooralsnog kan zeker niet worden gesproken over strategisch management van communicatie 

als een gevestigd vakgebied. 

 

Inleiding 

 

Sinds het begin van de jaren tachtig wordt communicatie in en om een organisatie door specialisten op dit 

gebied steeds vaker gezien als meer dan alleen een tactisch en creatief vakgebied. Het is een vakgebied 

waarvoor beleid moet worden ontwikkeld en dat gestuurd moet worden (zie bijvoorbeeld Groenendijk et 

al., 1997; Veenman & Van Doorn, 1997; Vos, 1992). Wetenschappers die zich met dit terrein bezighou-

den, spreken ook steeds vaker over ‘strategische planning van communicatie’ (zie bijvoorbeeld Caywood, 

1997), ‘strategische invulling van de orkestratie van de communicatiehoofdvormen’ (Van Riel, 1996), het 

‘management van communicatie’ (Grunig, 1992), of ‘strategische communicatie’ (Kleinnijenhuis, 1998). 

Van Riel wijst er in zijn concept van corporate communication op dat de diverse vormen van communica-

tie – van oudsher gescheiden in marketingcommunicatie (MC), externe organisatiecommunicatie/PR (EC) 

en interne communicatie (IC) – geïntegreerd moeten worden behandeld om het strategische belang van de 

organisatie optimaal te dienen. Het ligt voor de hand dat de verantwoordelijkheid daarvan moet liggen bij 

één coördinerende afdeling op beleidsmatig niveau. Anderen wijzen erop dat er bij de problematiek pas-

sende strategieën moeten worden gekozen (zie onder andere Kleinnijenhuis, 1998; Van Ruler, 1998a; 

Windahl & Signitzer, 1992). Dat vereist niet alleen coördinatie maar ook inhoudelijke kennis, en  
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dus specialisatie op het gebied van communicatie- en informatieprocessen. Men moet immers weten wàt 

er te kiezen valt en hoe strategieën geïmplementeerd kunnen worden. Sommige auteurs (zie onder andere 



Grunig, 1989) leggen er daarnaast ook de nadruk op dat het niet alleen gaat om sturing van uitingen van-

uit een organisatie, maar ook om kanalisering van uitingen in de buitenwereld die voor de organisatie op 

een of andere manier van belang kunnen zijn. Het draait volgens hen om sturing van tweerichtingsver-

keer. 

Samengevat kan worden gesteld dat er in de wetenschappelijke en professionele literatuur al enige tijd 

sprake is van het zichtbaar worden van een vakgebied op een beleidsmatig niveau, samen te vatten onder 

de noemer communicatiemanagement en -advies (CM&A). Daaronder verstaan wij de specialistische 

functie in of ten behoeve van een publieke of private organisatie die zich bezighoudt met het initiëren, 

sturen en begeleiden van communicatie in de context van de organisatie, binnen een bepaald beleidskader 

en vanuit de optiek van het functioneren van die organisatie in haar omgeving. Het betreft dus alle activi-

teiten die doelbewust en gericht worden ingezet om communicatie- en informatieprocessen te sturen, om 

daarmee bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelen van de organisatie, dan wel het advies hier-

over. Daardoor is het een activiteit van strategisch management ten behoeve van het functioneren van de 

organisatie in de samenleving. Dit concept staat tegenover operationeel management, waarbij alleen uit-

voering wordt gegeven aan beslissingen van bovenaf. 

De vraag die hier aan de orde wordt gesteld, is of wat in de literatuur wordt gesignaleerd, zich ook afte-

kent in de praktijk. Is daar sprake van een verschuiving van ambachtelijk en creatief handelen op het ge-

bied van communicatie naar een specialistische CM&A-functie op beleidsniveau? Als dat soort afdelin-

gen er zijn, wat zijn dan de typische kenmerken daarvan? En geldt deze verschuiving ook voor de bureau-

sector, in zoverre dat daar een algemene verschuiving zichtbaar is naar de ‘strategische en PR-functie’, 

zoals Van de Meeberg van bureau Publicis uitsprak in Nieuwstribune (22.10.98). Veel bureaudirecteuren 

lijken het met hem eens te zijn. 

Ons Trendonderzoek Public Relations 1995 (Van Ruler & De Lange, 1995; zie ook Van Ruler, 1998b) 

liet een beeld zien van een vakgebied dat slechts in de marge aanwezig was binnen organisaties. Dat on-

derzoek was vooral gericht op public relations en voorlichtingstaken binnen organisaties. Het probleem 

was toen al dat organisatiecommunicatie en marketingcommunicatie wellicht wel op analytisch niveau 

van elkaar onderscheiden kunnen worden, maar niet op praktijkniveau. Wat de één marketingcommunica-

tie noemt, noemt de ander voorlichting, wat de één public relations noemt, noemt de ander reclame et 

cetera. Vandaar dat dit onderzoek is gericht op de communicatiebranche in brede zin, met als uitgangs-

punt: wat een respondent tot CM&A rekent, is in dit onderzoek object van studie. 

 

Methode 

 

Om een monitor op te zetten die een representatief beeld geeft van de communicatieberoepspraktijk, is 

gekozen voor onderzoek onder twee deelpopulaties: organisaties en bureaus. In tabel 1 worden de catego-

rieën, aantallen en percentages weergegeven. 

De deelpopulatie van organisaties bestaat uit organisaties met vijftig of meer medewerkers. De grens van 

vijftig is aangehouden vanuit de redenering dat de organisatie enige omvang moet hebben, wil er sprake 

zijn van een serieus te nemen communicatietakenpakket. In de eerste plaats is gebruik gemaakt van het 

landelijke adressenbestand van de Kamer van Koophandel. Dat bestand omvat adressen in de private sec-

tor, de non-profit sector en de sector semi-overheid. Dit leverde een lijst op van 9468 organisaties met 

vijftig medewerkers of meer. Vanwege de beperkte middelen en rekening houdend met de andere deelpo-

pulatie moest uit deze groep een steekproef getrokken worden. Rekenend op een respons van ongeveer 

30%, leek een steekproef van ongeveer 2500 respondenten nog hanteerbaar. De Kamer van Koophandel 

hanteert een geautomatiseerde randomiseerprocedure. Dat mondde uit in een steekproef van 1 op 4 ofwel 

2385 organisaties. Daarin is de sector overheid nog niet begrepen. Daarvoor is gebruik gemaakt van een 

lijst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook daar is de grens van vijftig of meer 

medewerkers aangehouden. Volgens de VNG is daarvan sprake bij gemeenten met 10.000 inwoners of 

meer. Met dezelfde steekproefverhouding leverde dat een lijst met 103 gemeenten op. Ook zijn er vragen-

lijsten gestuurd naar een evenredige steekproef van ministeries en provinciale overheden. Bij elkaar 

brengt dat de sector overheid op 111 geadresseerden. De deel-steekproef organisaties omvat dus 2496 

geadresseerden. Aan deze adressen hebben wij vervolgens een vragenlijst en een begeleidende brief ge-

stuurd, gericht aan ‘de verantwoordelijken voor de uitvoering van communicatieactiviteiten’. 

De bureaus zijn op de volgende wijze geselecteerd. Omdat de Kamer van Koophandel de categorie 

‘Communicatie’ niet kent, is gekozen voor de categorieën ‘Public Relations’ en ‘Reclame’. Ook hier 



moesten steekproeven getrokken worden vanwege de beperkte middelen. Een steekproef van 1200 bu-

reaus leek nog hanteerbaar. De categorie Reclame is veel groter dan de categorie PR. Ook zijn er naar 

verhouding zeer veel eenmansbureaus in deze categorieën. Om binnen de beperkte middelen toch sub-

stantiële aantallen van elk van deze onderverdelingen te bestrijken, is voor de deelpopulatie bureaus ge-

kozen voor vier ongeveer even grote steekproeven van elk ongeveer driehonderd respondenten: Reclame 

(eenpersoons en meerpersoons) en Public Relations (eenpersoons en meerpersoons). Deze zijn ontstaan 

door in de geautomatiseerde randomiseermethode de steekproeffactor zodanig aan te passen dat er telkens 

ongeveer driehonderd uitkwam. Uiteindelijk zijn 1171 vragenlijsten verstuurd naar bureaus met een bege-

leidende brief, gericht aan ‘de directeur/eigenaar van het communicatie/pr/reclamebureau’. In totaal zijn 

er 3667 vragenlijsten verzonden. 

Omdat de bureaus eigen typeringen hanteren van hun werkzaamheden die niet gelijk lopen met de twee 

typeringen van de KvK en vanwege de gewaarborgde anonimiteit is achteraf niet bij alle (sub)categorieën 

aan te geven hoe groot het responspercentage is. De respons onder de noemers Reclame en Public Relati-

ons zijn daarom samengenomen. Wel blijkt onmiddellijk of het om eenpersoons- of meerpersoonsbureaus 

gaat. Die uitsplitsing kon derhalve wel worden gemaakt (zie tabel 1 onder de toevoeging ‘samen’). 

 

TABEL 1 Populatie, steekproef en respons 

 

Categorie Populatie Steekpr. Steekpr. Respons Respons 

 Aantal Factor Aantal Aantal als % van 

steekpr. 

Gemeentes > 10.000 inw.,      

Provincies en Ministeries 439 1:4 111 53 48% 

Organisaties > 50 pers 9468 1:4 2385 557 23% 

PR-bureaus 1 pers 1214 1:4 304 Samen* Samen* 

Reclamebureaus 1 pers 6319 1:21 301 140 23% 

PR-bureaus > 1 pers 515 1:2 258 Samen* Samen* 

Reclamebureaus > 1 pers 3391 1:11 308 241 43% 

Totaal aantal organisaties 21346 1:6 3667 991 27% 

* in de respons zijn deze subgroepen niet meer te onderscheiden, vandaar de toevoeging ‘samen’ 

 

Het is niet te zeggen of dit onderzoek representatief is voor de hele communicatiebranche, omdat wij 

alleen de organisaties met meer dan vijftig medewerkers in dit onderzoek hebben meegenomen en omdat 

de getalsverhoudingen van de bureaus niet overeenkomen met die in de populatie, zoals boven uiteenge-

zet. 

Het ligt voor de hand dat organisaties die in een onderzoek als dit participeren meer structurele aandacht 

hebben voor communicatie dan de niet-responderende. Daar waar relevant hebben wij de gegevens voor 

alle zekerheid met de helft verminderd alvorens evenredig te extrapoleren. Dit leidt echter wel tot zeer 

conservatieve schattingen. Wat de deelpopulatie ‘bureaus’ betreft, hebben de meerpersoonsbureaus rela-

tief vaker meegewerkt dan de eenpersoonsbureaus. Het is niet bekend waarom sommige bureaus reageer-

den en andere niet, omdat wij door gebrek aan middelen geen non-respons-onderzoek hebben gedaan. Uit 

de bureausector waren het de directeuren (en meestal tevens eigenaren) die de vragenlijst hebben inge-

vuld. Van de respondenten van andersoortige organisaties gaf 93,3% aan verantwoordelijk te zijn voor 

minstens één verschijningsvorm van communicatie. De overigen vulden deze vraag niet in. 

 

Resultaten 

 

In het kader van de hier geformuleerde onderzoeksvraag behandelen wij drie deelvragen: de positie van 

communicatiemanagement binnen organisaties, het aanbod van de bureausector, en de typische kenmer-

ken van afdelingen die een zodanige positie hebben dat een aanpak van CM&A zoals hierboven omschre-

ven, mogelijk is. 

 

De positie van communicatiemanagement binnen de organisatie 



De positie van communicatiemanagement binnen organisaties wordt hier vanuit drie perspectieven bena-

derd: de positie van de verantwoordelijke voor de uitvoering van communicatieactiviteiten, de emancipa-

tie van de communicatiefunctie binnen de organisatie, en het profiel van de voor communicatie verant-

woordelijken. 

 

De positie van de verantwoordelijke voor communicatie 

Ruim 60% van de organisaties in dit onderzoek (bedrijfsleven, non-profit en overheid) geeft aan één apar-

te afdeling te hebben waar alle communicatieactiviteiten worden gecoördineerd. Op het eerste gezicht 

lijkt er dus in ruime mate sprake te zijn van coördinatie zoals Van Riel (1996) bedoelt. Maar geldt dat 

voor alle verschijningsvormen tegelijk (Interne Communicatie, Externe Communicatie en Marketing 

Communicatie, hierna IC, EC en MC te noemen)? Bij slechts 39% is dat het geval. In de overige gevallen 

is sprake van een afdeling waarin IC en EC òf EC en MC òf alleen IC, MC of EC activiteiten worden 

gecoördineerd. Er is dus wel sprake van coördinatie maar lang niet altijd ook van alledrie de verschij-

ningsvormen. 

Als er sprake is van één aparte afdeling, is de betreffende verantwoordelijke meestal hoog in de organisa-

tie gesitueerd: 24% heeft een plaats in directie of managementteam en dus een lijnfunctie, 54% heeft een 

staftaak ten behoeve van de top of het managementteam. Middenmanagement of uitvoerende posities 

komen veel minder voor: respectievelijk bij 15% en 6% van de afdelingen. In die gevallen is communica-

tie vaak de verantwoordelijkheid van Office Management of Algemeen Secretariaat. Men mag conclude-

ren dat er bij zes van de tien meewerkende organisaties een afdeling is waarin de communicatieactivitei-

ten naar eigen zeggen in meer of mindere mate worden gecoördineerd en dat die afdelingen doorgaans op 

het in de literatuur voorgestane beleidsmatige niveau binnen de organisatie zijn gesitueerd. 

Een andere aanwijzing voor de positie is de vraag naar de relatie tussen communicatie en organisatie. In 

de literatuur wordt hierover verschillend gedacht. Volgens Van Riel (1996) is communicatiebeleid een 

afgeleide van organisatiebeleid. Volgens anderen, zoals Grunig (1989) en Caywood (1997) behoren 

communicatie en organisatie elkaar te beïnvloeden. Wij hebben gevraagd of men van mening is dat ‘pro-

fessioneel gezien, communicatie invloed op het organisatiebeleid moet hebben’. In eerder onderzoek on-

der communicatiemanagers van grote bedrijven was naar voren gekomen dat de helft van hen dit soort 

invloed niet erbij vond horen. De andere helft vond dat wel, maar voerde vaak restricties aan als ‘alleen 

als het imago in het geding is’ of ‘alleen om te waarschuwen’ (Van Ruler, 1996). De respondenten in dit 

onderzoek zijn een andere mening toegedaan. Ruim driekwart (77%) zegt dat communicatie invloed moet 

hebben op het organisatiebeleid. Mogen we concluderen dat communicatiemanagement door de meeste 

respondenten dus wordt gezien als sturing van tweerichtingsverkeer? Het zou interessant zijn dit nader te 

onderzoeken. Opvallend is dat degenen die de invloed niet willen, net zo goed medewerkers als managers 

zijn, net zo goed staffunctionarissen op hoog niveau of leden van het managementteam als functionarissen 

lager in de organisatie. Niet alleen vindt 77% dat invloed erbij hoort, maar 72% van de respondenten 

geeft ook aan dat communicatie die invloed daadwerkelijk heeft. De treurige verhalen dat communicatie 

niet serieus wordt genomen op organisatiestrategisch niveau zijn aan herziening toe. 

 

Emancipatie van de communicatiefunctie binnen de organisatie 

Op basis van de voorgaande gegevens lijkt communicatiemanagement in veel organisaties een volwaardi-

ge functie op beleidsmatig niveau te hebben. Toch valt hier ook weer veel op af te dingen. De verant-

woordelijkheid voor communicatie is weliswaar doorgaans hoog in de organisatie neergelegd. Maar dit 

wordt vaak niet vertaald in zichtbaarheid en budgettaire zelfstandigheid van de communicatiefunctie, 

samen te vatten als indicatie voor de emancipatie van de communicatiefunctie. Wij hebben dit herleid aan 

de hand van vragen over de benaming van degene die hiervoor verantwoordelijk is en over het budget 

voor communicatie. 

Van de verantwoordelijken voor de uitvoering van communicatieactiviteiten heeft nog niet de helft (42%) 

een benaming die op een of andere wijze doet denken aan communicatie. De gegevens staan in tabel 2. 

 

TABEL 2 Functiebenaming van de verantwoordelijken voor de uitvoering van communicatieactivi-

teiten (n=598) 
 

Benaming % 

Communicatie (incl. MC, EC, PR, voorl.) 42 



Marketing/verkoop 20 

Algemene directie 8 

P&O 6 

Secretariaat/office manager 6 

Overig 18 

 

De categorie ‘overig’ loopt van de boekhouder of de controller tot het reclamebureau, maar ook de res-

pondenten die uitsluitend ‘manager’ of ‘staffunctionaris’ aangaven, vallen in deze categorie. Het zal geen 

verbazing wekken dat het voeren van een communicatiegeoriënteerde benaming samenhangt met het heb-

ben van één speciale afdeling, maar het verband is bepaald niet volledig. Van de ruim 60% organisaties 

met een speciale afdeling, blijkt toch slechts 55% te worden geleid door een verantwoordelijke met een 

op communicatie georiënteerde benaming van de functie. We moeten dus constateren dat veel responden-

ten aangeven dat er een speciale afdeling is waarbinnen de communicatieactiviteiten worden gecoördi-

neerd, maar dat die afdeling lang niet altijd wordt geleid door een ‘echte’ communicatiemanager, dat wil 

zeggen een hoofd waarvan de functiebenaming (een verwijzing naar) communicatie bevat. Communica-

tiemanagement is dan dus ondergebracht onder een andere afdeling. Opvallend is voorts dat als er sprake 

is van een op communicatie georiënteerde benaming, de plaats in de hiërarchie anders is dan wanneer er 

sprake is van een op marketing georiënteerde benaming. Staffuncties, middle-management- en uitvoeren-

de posities komen vaker voor als ‘communicatie’ in de naam voorkomt, terwijl bij de leden van het ma-

nagementteam op marketing georiënteerde benamingen vaker voorkomen. Dit wijst erop dat communica-

tie onder de paraplu van marketing veelal een directie- of managementteam-positie heeft, maar dat zelf-

standige communicatieafdelingen veel minder vaak aan de directietafel zitting hebben. Geconcludeerd 

moet worden dat communicatie bij de meeste responderende organisaties weliswaar hoog in de organisa-

tie is gesitueerd en in meer of mindere mate in samenhang wordt aangepakt, maar dat communicatie veel 

minder vaak een zichtbare functie op beleidsmatig niveau is. 

 

Wie zelfstandig beleid wil ontwikkelen en sturend wil optreden om het beleid uit te voeren, heeft een 

budget nodig. Bijna de helft van de respondenten geeft echter aan geen structureel budget voor communi-

catie te hebben (40%), of het budget niet te weten (9%). Opvallend genoeg gaat het wel of niet hebben 

van een structureel budget niet samen met het wel of niet hebben van een aparte afdeling. Dit laat dus 

nogmaals zien dat er wel sprake is van een afdeling waarin communicatieactiviteiten worden gecoördi-

neerd, maar kennelijk niet van een aparte afdeling. Nog opvallender is dat de plaats van de afdeling in de 

hiërarchie ook nauwelijks invloed heeft. Kennelijk krijgt communicatie dan wel steeds vaker een plekje 

op een hoog verantwoordelijkheidsniveau in de organisatie en vullen de verantwoordelijken communica-

tiemanagement ook steeds vaker in als een wederkerig beïnvloedende functie, maar dat vertaalt zich lang 

niet altijd in een structureel budget speciaal voor communicatie. Het staat te bezien hoe formeel die in-

vloed dan kan zijn. 

Alles bij elkaar kan het communicatiemanagement in elk geval beslist (nog) niet geëmancipeerd worden 

genoemd, want slechts 20% van de organisaties in dit onderzoek heeft een in de hiërarchie als zodanig 

zichtbare afdeling met een eigen budget. 

 

Het profiel van de voor communicatie verantwoordelijken 

Het profiel is opgesteld aan de hand van vier variabelen: leeftijd, sekse, opleiding en vorige werkkring. 

Wanneer we de hele groep van respondenten overzien (i.c. ‘de verantwoordelijken voor communicatie’), 

dan blijkt dat de mannen in de meerderheid zijn. Zij zijn gemiddeld 43 jaar oud. Kijken we echter naar de 

verantwoordelijken die ‘communicatie’ in hun functiebenaming hebben staan – wij noemen die de ‘echte’ 

communicatiemanager – dan zijn de vrouwen in de meerderheid. De ‘echte’ communicatiemanager is een 

34-jarige vrouw. Er bestaat dus een samenhang tussen ‘jong’, ‘vrouw’, en ‘echte-communicatiemanager’ 

(zie tabel 3). 

 

TABEL 3 Gemiddelde leeftijd van de verantwoordelijken voor communicatie, per geslacht, gekruist 

met het wel of niet aanwezig zijn van de aanduiding ‘communicatie’ in de functiebenaming (n=590) 
 

 Geslacht Gem. 

leeft. 

aantal 



Allen Man 43,1 347 

 Vrouw 33,6 243 

Wel communicatie in benaming Man 43,9 112 

 Vrouw 34,5 135 

Geen communicatie in benaming Man 42,7 235 

 Vrouw 32,5 108 

 

Naarmate een beroep zich ontwikkelt, worden er hogere eisen gesteld aan de benodigde vakkennis. Vol-

gens Larissa Grunig (1992) is één van de karakteristieken voor een voldoende mate van ontwikkeling van 

communicatiemanagement tot een volwaardig beroep, dat professionals zich een body of knowledge heb-

ben verworven die een intellectuele benadering van het beroep mogelijk maakt. Dit betekent dat functio-

narissen een specifieke opleiding op hoger niveau moeten hebben om communicatieprofessional genoemd 

te kunnen worden. Van de verantwoordelijken voor communicatie heeft 76% een hbo- of wo-opleiding. 

Er zijn echter weinig specifiek opgeleiden: 16% heeft een op communicatie georiënteerde opleiding. Ook 

16% heeft een commerciële opleiding, de overigen zijn zeer divers opgeleid, van rechten tot scheikunde, 

van geschiedenis tot Franse taal- en letterkunde. 

 

Meer dan de helft van de respondenten vervult de huidige functie drie jaar of minder. Voor de meeste 

communicatieverantwoordelijken is dit bovendien de eerste kennismaking met het vakgebied: 59% komt 

uit een totaal andere functie binnen de eigen organisatie of daarbuiten en had derhalve hiervoor niets te 

maken met communicatie (tabel 4). 

 

TABEL 4 Vorige functie van de verantwoordelijken voor communicatie (n=590) 

 

Vorige functie % 

Marketing/sales/reclame 22 

PR en Voorlichting 14 

Direct van opleiding 7 

Secretariaat 3 

P&O 3 

Journalistiek 2 

Andere functie intern 29 

Andere functie extern 20 

 

Conclusie 

Bij de meerderheid van de organisaties in dit onderzoek wordt communicatie gecoördineerd in een aparte 

afdeling, die doorgaans hoog in de organisatie is gesitueerd. Communicatiemanagement is echter lang 

niet altijd een ook als zodanig zichtbare functie in de organisatie en heeft lang niet altijd een eigen budget. 

Van emancipatie van de communicatiefunctie kan dan ook nog niet worden gesproken. De afdelingen 

worden bovendien zelden geleid door daartoe opgeleide of door ervaring deskundige personen. 

 

Het aanbod van de bureausector 

Het aanbod van de bureausector wordt hier vanuit drie perspectieven benaderd: het profiel van de sector, 

de segmenten van het communicatievak die door bureaus worden aangeboden (hier te noemen ‘hun speci-

alismen’) en het profiel van de directeuren/eigenaren. 

 

Het profiel van de sector 

Wij hebben die bureaus aangeschreven die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven onder de 

noemers Public Relations en Reclame. Maar daarmee is bepaald niet duidelijk welk type werkzaamheden 

deze bureaus uitvoeren. Wij hebben daarom de respondenten gevraagd hoe zij zelf hun werkzaamheden 

typeren. Dan blijkt dat een derde ‘communicatie’ als meest kenmerkende aanduiding van hun werkzaam-

heden kiest. Dat aantal is groter dan het aantal dat kiest voor één specifieke verschijningsvorm (zie tabel 

5). Kennelijk kiezen bureaus – ook de eenpersoonsbureaus – graag voor een brede typering. 

 



TABEL 5 Typering door bureaus van hun werkzaamheden 

 

Rang Typering Aantal % 

1 Communicatie 126 33,3 

2 Reclame 64 16,9 

3 Creatief 54 14,3 

4 Public Relations 53 14,0 

5 Marketingcommunicatie 30 7,9 

6 Tekstschrijven 21 5,6 

7 Voorlichting 3 0,8 

8 Public affairs 2 0,5 

 Anders 25 6,6 

 Totaal 378 100,0 

 

Het gemiddeld aantal medewerkers per bureau in dit onderzoek is vijf. In werkelijkheid komt het gemid-

delde lager uit, omdat gekozen was voor gelijke aantallen van eenpersoons- en meerpersoonsbureaus in 

de steekproef, terwijl er veel meer eenpersoonsbureaus in de populatie zijn. Toch heeft 90% van alle bu-

reaus in dit onderzoek tien of minder medewerkers. De bureausector is derhalve een sector met vooral 

kleine bureaus. Als we de gegevens uit dit onderzoek extrapoleren naar de totale populatie van eenper-

soonsbureaus en grotere bureaus, dan komen we op een omvang van de beroepsgroep binnen bureaus van 

ongeveer 25.000 personen. Deze is nauwelijks kleiner dan de beroepsgroep van communicatiemanage-

ment die ongeveer 30.000 personen groot is. Daarvan heeft overigens de helft uitsluitend communicatie-

taken, de andere helft doet er andere taken bij.(2) 

De meeste bureaus in dit onderzoek bestaan nog maar kort. Een kwart bestaat twee jaar of korter, bijna de 

helft (48%) niet langer dan vijf jaar. Het is dus waarschijnlijk een jonge sector. Opmerkelijk is dat de 

levensduur van de bureaus significant correleert met de omvang (r 0.33; p < 0.01). 

Hoe langer het bureau bestaat, hoe groter. Betekent dit dat een bureau niet kan voortbestaan als het niet 

groeit? Dat zou wijzen op verband met winstgevendheid. Uit dit onderzoek is gebleken dat de bureausec-

tor als geheel weliswaar zeker zo’n 9 miljard honorariumomzet genereert (3), maar dat per bureau de 

winstgevendheid laag is. Als de grens wordt gelegd op f. 150.000 honorariumomzet per medewerker, dan 

is 46% van de grotere bureaus en 65% van de eenpersoonsbureaus op termijn niet levensvatbaar, omdat 

zij deze grens niet halen. Wordt de grens van de VEA gehanteerd (f 242.000) dan is nog geen 18% van 

alle bureaus levensvatbaar. Er is een vrijwel lineair verband tussen omvang en winstgevendheid. Bij een 

grens van f. 150.000 per medewerker is een bureau pas levensvatbaar vanaf zeven medewerkers, bij de 

VEA-grens vanaf negen medewerkers. Geconcludeerd moet worden dat de bureausector een jonge sector 

is met veel kleine bureaus en dat de levensvatbaarheid van de meeste bureaus discutabel is. Pas bij enige 

omvang is sprake van winstgevendheid. En 80% van alle bureaus heeft niet meer dan vijf medewerkers. 

 

De specialismen van de bureaus 

Weliswaar wordt de brede typering ‘communicatie’ het vaakst gekozen als typering van de werkzaamhe-

den, maar ook Reclame, Creatief en Public Relations komen relatief veel voor. De vraag is wat deze bu-

reaus daarbinnen als specialismen aanbieden. Op basis van de vakliteratuur en gesprekken met bureaudi-

recteuren is een lijst van twintig segmenten van het communicatievak samengesteld. Gemiddeld bieden de 

bureaus vijf segmenten uit het totale pakket aan, maar de verschillen zijn groot: 18% biedt slechts één 

segment aan, bijna 10% meer dan tien. Het zal niet verbazen dat de tekstbureaus en de creatieve bureaus 

een zeer beperkt aanbod hebben; de overige zijn veel breder in hun aanbod. 

Er bestaat een significante correlatie tussen de omvang (in werkzame personen) van de bureaus en de 

omvang van het aanbod (r = 0.34; p = < 0.01). 

Het aanbod van de bureaus is weliswaar divers, maar er zijn wel bepaalde segmenten die heel vaak of 

juist heel weinig worden aangeboden (zie tabel 6). 

 

TABEL 6 Segmenten waarin de bureaus aangeven zich te bewegen, in absolute aantallen en percen-

tages van het aantal respondenten, in kwantitatieve volgorde 
 



Aangeboden segment Aantal % Aangeboden segment Aantal % 

Tekstproductie 207 55,5 Mediaplanning 81 21,7 

Creatie en conceptont-

wikkeling 

193 51,7 Communicatieve profile-

ring 

80 21,4 

Design 174 46,6 Strategisch advies t.b.v. 

beleid 

59 15,8 

Public Relations 167 44,8 Communicatietraining 50 13,4 

Marketingcommunicatie 157 42,1 Training communicatieve 

vaar. 

45 12,1 

Business-to-business 

communic. 

156 41,8 Public affairs 42 11,3 

Interne communicatie 116 31,1 Onderzoek 33 8,8 

Positionering v.d. orga-

nisatie 

106 28,4 Arbeidsmarktcommunicatie 29 7,8 

Positionering mer-

ken/producten 

92 24,7 Investor Relations 14 3,8 

Evenementenorganisatie 84 22,5 Integriteit 8 2,1 

 

In het aanbod van de bureaus scoort tekstproductie het hoogst, direct gevolgd door creatie & conceptont-

wikkeling en design. Bij de grotere bureaus staan marketingcommunicatie en creatie & conceptontwikke-

ling bovenaan, terwijl bij de eenpersoonsbureaus tekstproductie voorop staat. Meer strategische vraag-

stukken zoals positionering, profilering en strategisch advies ten behoeve van beleid worden veel minder 

vaak genoemd, net als onderzoek. 

Integriteitsvraagstukken worden kennelijk vrijwel niet gezien als segment van communicatieadvies. Het 

aanbod is derhalve vooral tactisch en creatief van aard. Zijn er nu verschillen te vinden in het aanbod naar 

de wijze waarop de bureaus zichzelf typeren? In tabel 7 valt af te lezen waarop de bureaus zich specifiek 

profileren. 

 

TABEL 7 Zelfaanduiding van de bureaus met hun meest aangeboden adviessegmenten 

 

Segment Zelfaanduiding Bureau      

 Markcom Comm. Recl. PR Tekst Creat. Totaal 

Tekst 11,9 17,4 13,8 18,2 42,6 5,3 195 

Creatie 14,3 12,2 19,3 9,6 12,8 30,1 181 

Design 9,5 9,9 21,1 4,8 4,3 41,6 167 

PR 7,9 14,3 6,0 26,7 10,6 4,4 157 

Market 23,0 12,0 14,7 11,2 6,4 3,5 151 

B-to-B 15,1 13,2 13,8 9,1 8,5 7,1 146 

Interne 7,1 11,4 5,0 12,3 8,5 3,5 110 

Pos. org 11,1 9,7 6,4 8,0 6,4 4,4 101 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1208 

 

Uit deze tabel blijkt dat het aanbod van de meeste soorten bureaus wel enigszins past bij de zelfgekozen 

typering, maar de verschillen tussen de diverse soorten bureaus zijn klein. Van communicatieadviesbu-

reaus zou verwacht mogen worden dat zij een breed aanbod hebben dat zich niet alleen op het tactische en 

creatieve niveau beweegt maar ook op het strategische, en alle kanten van het vakgebied omvat. Die ver-

wachting wordt echter niet bevestigd. De meest voorkomende segmenten die zij aanbieden zijn: 1. Tekst-

productie, 2. Public Relations, 3. B-to-B communicatie, 4. Creatie en conceptontwikkeling, en 5. Marke-

tingcommunicatie. Public affairs of strategisch advies ten behoeve van het organisatiebeleid, communica-

tieve profilering en interne communicatie worden sowieso weinig door de bureaus aangeboden, maar ook 

niet door communicatiebureaus. Ditzelfde geldt voor onderzoek. Zo volledig is hun aanbod dus zeker niet 

en het beweegt zich ook voornamelijk op het tactische en creatieve niveau. Het aanbod onderscheidt zich 

dan ook weinig van dat van de PR-bureaus en de marketingcommunicatiebureaus. De keuze voor een 

meer algemene typering is dus kennelijk niet ingegeven door inhoudelijke overwegingen. 



 

Er zijn maar weinig bureaus die strategische advisering ten behoeve van organisatiebeleid aanbieden 

(16%). Als we die bureaus vergelijken met de overige, dan blijkt dat dit zowel bureaus zijn die hun werk-

zaamheden typeren als ‘communicatie’ als de bureaus die zich PR-bureau noemen, dat de grote bureaus 

hierin oververtegenwoordigd zijn, en dat dit aanbod enigszins samengaat met het aanbod van onderzoek. 

Kennelijk zijn dat dus de bureaus die de verschuiving naar strategische advisering voor hun rekening 

nemen. Dat is begrijpelijk. Innovatie van aanbod kost geld en alleen grotere bureaus zijn voldoende 

winstgevend om te innoveren. 

 

Het aanbod van de bureaus past vrij goed bij wat communicatiemanagers wensen van bureaus (zie Van 

Ruler & De Lange, 1999, p. 46-56). Dat geldt niet voor de agogische kant van het werk. Daar is wel enige 

vraag naar, maar de bureaus laten dat kennelijk over aan de organisatieadviesbureaus, die steeds vaker 

een adviesdeel human talent ontwikkelen, waaronder het agogische advies valt. 

Op de vraag waarvóór communicatiemanagers een bureau met name inhuren, scoort het hoogst ‘als extra 

capaciteit bij de uitvoering van de communicatieactiviteiten’ en als tweede ‘omdat we zelf de deskundig-

heid missen’. Ook hierin sluit het antwoord goed aan bij het antwoord op de vraag aan de bureaus: 

‘Waarom huurt men volgens u een externe adviseur met name in?’ Een meer kritische rol als spiegel of 

als sparring partner die nieuwe ideeën aan de directietafel levert, wordt niet in die mate van de bureaus 

verwacht en de bureaus vermoeden ook niet dat men zo’n rol van hen wenst. Geconcludeerd moet worden 

dat de bureausector een sector is met veel kleine, jonge bureaus die doorgaans een vrij breed aanbod heb-

ben, dat zich vooral beweegt in de tactische en creatieve segmenten. De strategische segmenten zijn al-

leen te vinden bij de grote communicatie- en PR-bureaus. De agogische segmenten laten de bureaus ken-

nelijk over aan de organisatieadviesbureaus. 

 

Het profiel van de directeuren/eigenaren 

Dit profiel is opgesteld aan de hand van drie perspectieven: sekse en opleiding, anciënniteit en vorige 

werkervaring, en neiging tot samenwerken. Vrijwel alle bureaus (94%) zijn door de directeuren zelf opge-

richt. Bij de bureaus is bijna de helft van de medewerkers (47%) een vrouw. Dit geldt echter niet voor de 

directeuren/eigenaren: van hen is 77% een man en bij de meerpersoonsbureaus is zelfs 85% een man. 

Ondernemen is kennelijk een mannenzaak, zeker als er personeel bij komt. De gemiddelde bureaudirec-

teur is hoog opgeleid: 68% heeft een universitaire of hbo-opleiding genoten. Van hen heeft 18% hbo-

communicatie achter de rug en 6% een universitaire opleiding communicatie. Dat is iets meer dan bij de 

communicatiemanagers binnen organisaties. Hoe verhoudt de achtergrond qua opleiding van bureaudirec-

teuren zich met het soort bureau dat zij hebben opgericht? Tabel 8 geeft hierin inzicht. 

 

TABEL 8 Soort bureau en opleiding van de bureaudirecteuren, in percentages 

 

Aanduiding Middelbaar Hoger Hoger Hoger Totaal 

  onderwijs onderwijs onderwijs aantal 

  Commercieel Communicatie Anders  

Marketingcomm. 25,9 - 25,9 48,1 47 

Communicatie 22,4 6,0 25,0 46,6 116 

Public affairs - - - 100,0 2 

Reclame 50,8 8,5 15,3 25,4 59 

Public Relations 36,0 4,0 14,0 46,0 50 

Tekstschrijven 31,6 5,3 15,8 47,4 19 

Creatief 36,5 - 40,4 23,1 52 

Voorlichting - - - 100,0 3 

Anders 28,0 4,0 32,0 36,0 25 

Totaal 32,0 4,5 23,8 39,7 353 

 

Het zal geen verbazing wekken dat de directeuren met een specifieke communicatieopleiding vaak een 

bureau hebben opgericht dat zij typeren als (marketing)communicatiebureau, maar veel vaker komt het 

hebben van een specifieke opleiding in communicatie voor onder de bureaus die zichzelf typeren als crea-



tief. Het hebben van een specifieke opleiding wordt algemeen gezien als onderdeel van professionalise-

ring van een beroep (zie bijvoorbeeld Carr-Saunders,1966). We moeten concluderen dat de creatieve bu-

reaus het vaakst worden geleid door een in de communicatie opgeleide directeur. Wel geldt hier: hoe jon-

ger het bureau, hoe vaker een directeur met een specifieke communicatieopleiding. Zou dit betekenen dat 

de tijd van de niet specifiek opgeleide directeur aan het voorbijgaan is? Weliswaar bestaan de meeste 

bureaus nog niet lang en is de overgrote meerderheid van de bureaudirecteuren niet voor dit vakgebied 

opgeleid, maar de meerderheid van hen heeft wel eerdere ervaring in het vakgebied. Bijna een derde 

(31%) heeft eerder een baan gehad in marketing en reclame, terwijl 18% eerder in public relations en 

voorlichting heeft gewerkt. Nog eens 6% heeft werkervaring in een combinatie van journalistiek en voor-

lichting en 9% gaf aan hiervoor in de journalistiek te hebben gewerkt; 7% komt direct van de opleiding. 

Bureaudirecteuren zijn derhalve vaker door opleiding en/of ervaring deskundig op het vakgebied dan bij 

de communicatiemanagers het geval is. Het is opvallend dat die bureaus die wel strategische advisering 

aanbieden, worden geleid door mensen die vooral afkomstig zijn uit een functie in de PR/voorlichting 

(31%). Van de aanbieders van strategisch advies heeft 39% een opleiding genoten die wij ‘hoger onder-

wijs anders’ hebben genoemd, 30% heeft een hogere communicatieopleiding en 7% heeft een hogere 

commerciële opleiding. 

Groenendijk stelt dat de verbreding van de problematiek waarmee bureaus worden geconfronteerd, tot 

gevolg heeft dat er vaak meer of minder formeel wordt samengewerkt tussen bureaus. Hij noemt voor PR-

bureaus met name organisatieadvies en reclame als potentiële partners, maar ook juristen en andere speci-

alisten. Daarnaast concludeert hij dat er vanwege de internationalisering van opdrachtgevers ook steeds 

meer internationale samenwerkingsverbanden ontstaan. En als laatste noemt hij de disciplinaire samen-

werkingsverbanden zoals de Vereniging van PR-Adviesbureaus VPRA ‘waarmee aan klanten een bepaal-

de garantie wordt gegeven voor de wijze waarop opdrachten worden uitgevoerd’ (Groenendijk, 1997, p. 

166). Ook wijst hij op het feit dat kleine bureaus vaak samenwerken om zo opdrachten te kunnen uitwis-

selen en specialismen die zij zelf niet hebben, toch te kunnen aanbieden aan opdrachtgevers. Groenendijk 

heeft het vooral over de PR-bureaus; maar ook in de reclamewereld zijn er diverse brancheorganisaties, 

waarvan reclamebureaus (en communicatiebureaus) lid zijn. In de vakpers wordt de indruk gewekt dat de 

bureauwereld sterk is georganiseerd. Dit onderzoek laat dat echter helemaal niet zien (zie tabel 9). 

 

TABEL 9 Lidmaatschap van netwerk of samenwerkingsverband 

 

Lidmaatschap Aantal Percentage 

Ja 83 23,1 

Nee, maar wil wel 55 15,3 

Nee 222 61,7 

Totaal 360 100,0 

 

Ruim 60% heeft geen behoefte aan welke vorm van samenwerking of netwerkvorming dan ook. In tegen-

stelling tot het vermoeden van Groenendijk is het niet zo dat eenpersoonsbureaus massaal een of andere 

vorm van samenwerking zijn aangegaan. Het ligt zelfs andersom: van hen zegt 76% het niet te hebben. Er 

is ook geen significant verband te vinden tussen de leeftijd van het bureau en het wel of niet hebben of 

willen hebben van een vorm van samenwerking. Nieuw zijn in de branche is dus geen indicatie voor sa-

menwerking. Uitwisseling van ervaringen en kennisontwikkeling blijken overigens ook geen kenmerken-

de redenen te zijn om lid te zijn of te willen worden van een netwerk of samenwerkingsverband. De meest 

genoemde redenen zijn commercieel: ‘omwille van de continuïteit’, ‘leveringsvoorwaarden’, ‘uitbeste-

ding van opdrachten’, ‘profilering van de branche’ (56% gaf zo’n soort reden). 35% noemde meer inhou-

delijke redenen, zoals uitwisseling van ervaringen en kennisontwikkeling. ‘Gewoon voor het contact’ en 

‘voor de gezelligheid’ stonden op de derde plaats. 

 

Conclusie 

De bureausector is een sector met veel, vooral kleine bureaus, die een vrij breed aanbod van specialismen 

hebben en weinig neiging vertonen tot samenwerken en kennis delen. De meest gekozen typering voor de 

werkzaamheden is ‘communicatie’. Het aanbod van de communicatiebureaus is echter niet erg verschil-

lend van dat van PR-bureaus en marketingcommunicatiebureaus en bovendien vooral tactisch en creatief. 

Er zijn niet veel bureaus die ook strategische advisering aanbieden, maar de bureaus die dat doen, bieden 



relatief ook vaker onderzoek aan. Dit betreft met name grotere communicatie- en PR-bureaus. Er zijn 

relatief meer specifiek opgeleide directeuren/eigenaren die ook vaker relevante werkervaring hebben dan 

in de sector van communicatiemanagement binnen organisaties het geval is. Wat dat betreft mag de bu-

reausector iets meer geprofessionaliseerd genoemd worden dan de sector communicatiemanagement. 

 

Kenmerken van een meer beleidsmatige aanpak 

Het communicatiemanagement en -advies toont zich als een nog ongespecialiseerde en weinig zichtbare 

sector, waardoor aan de primaire voorwaarden voor een meer beleidsmatige aanpak niet wordt voldaan. 

Voor een meer beleidsmatige aanpak binnen organisaties kan in onze ogen pas aandacht zijn als er ook 

duidelijker aandacht is voor een eigen plaats van communicatie binnen de organisatie. Dit betekent dat er 

een afdeling is op beleidsmatig niveau (hoge staffunctie of lid managementteam), die afdeling een op 

communicatie georiënteerde benaming heeft (dus als zodanig zichtbaar is in de organisatie) en er boven-

dien een structureel budget is voor de ontwikkeling en uitvoering van communicatiebeleid. Slechts 10% 

van de responderende organisaties heeft een afdeling die aan deze kenmerken voldoet. Dat is begrijpelijk, 

omdat deze manier van denken in de literatuur ook pas van recente datum is. Interessanter is de vraag of 

de afdelingen die aan de hier genoemde kwalificaties voldoen ook bepaalde andere kenmerken hebben. 

Wij hebben daarom deze afdelingen vergeleken met de antwoorden van de andere responderende com-

municatieverantwoordelijken. 

 

Sector 

Afdelingen binnen de publieke sector voldoen iets vaker aan de door ons gestelde criteria voor beleidsma-

tige aanpak dan die binnen de private sector, maar de verschillen zijn maar klein: bij de overheid is de 

verhouding beleidsmatig – niet beleidsmatig 15%-85% terwijl dit in de private sector 9%-91% is. Het is 

wel zo dat uit dit onderzoek blijkt dat er in de publieke sector relatief vaker aparte afdelingen zijn waar de 

communicatieactiviteiten worden gecoördineerd (80% tegenover 50% in de private sector). Het is ook zo 

dat als er een speciale afdeling is in de publieke sector 81% van die afdelingen een hoofd heeft dat een op 

communicatie georiënteerde benaming heeft, tegenover 55% in de totale responsgroep. Het is ook zo dat 

de budgetten in de publieke sector weliswaar relatief lager zijn dan in de private sector, maar dat zij vaker 

een structureel budget hebben. Als we echter de respondenten op alledrie de criteria bekijken, leidt dit niet 

tot een significant verschil tussen publieke en private sector. Zeker gezien het kleine aantal afdelingen dat 

volgens onze definitie beleidsmatig kan worden genoemd (55), is het moeilijk hieraan vergaande conclu-

sies te verbinden. 

 

Medewerkers 

Veel opvallender is dat beleidsmatige afdelingen meer medewerkers hebben en gemiddeld ook meer me-

dewerkers met alleen communicatietaken en minder personen die dit doen naast andere taken (zie tabel 

10). Dit soort afdelingen zijn dus veel meer gespecialiseerd op communicatiemanagement. Dat kan wor-

den gezien als een aanzet tot professionalisering. 

 

  



TABEL 10 Posities van verantwoordelijken voor communicatie die te kenschetsen zijn als beleids-

matig of niet-beleidsmatig, vergeleken op gemiddeld aantal en soort medewerkers 
 

 Gemiddeld aantal personen 

die uitsl. comm. taken heb-

ben 

Gemiddeld aantal perso-

nen die comm. taken heb-

ben naast andere 

Totaal 

Beleidsmatig 5,7 2,6 8,3 

Niet-beleidsmatig 3,0 2,9 5,9 

 

Ook valt op dat de beleidsmatige afdelingen vaker worden geleid door een in communicatie opgeleide 

manager van de beleidsmatige afdelingen heeft 33% van de verantwoordelijken een specifieke opleiding 

terwijl bij de niet-beleidsmatige afdelingen slechts 12% dat heeft. Ook wat dit betreft, is er dus sprake van 

professionalisering van dit soort afdelingen. 

 

Breedte van de taak en gemiddeld budget 

Nog opvallender is dat meer dan de helft van de beleidsmatige afdelingen (55%) verantwoordelijk is voor 

zowel IC, als EC en MC, terwijl dit bij de overige slechts bij 26% het geval is. De kerntaken verschillen 

slechts op één punt, maar dit is wel een interessant verschil. Beleidsmatige afdelingen hebben naast mar-

ketingcommunicatie, public relations, tekstproductie en interne communicatie ook strategische advisering 

ten behoeve van het organisatiebeleid als kerntaak genoemd. De niet-beleidsmatige afdelingen noemen dit 

niet. Dit zou gezien kunnen worden als een aanwijzing dat de door ons gestelde criteria voor een beleids-

matige aanpak inderdaad verwijzen naar de mogelijkheid om strategisch te opereren. De beleidsmatige 

afdelingen hebben gemiddeld ook een hoger budget voor communicatie dan de niet-beleidsmatige: res-

pectievelijk 2,79 miljoen tegen 2,26 miljoen. 

 

Verschil tussen mannen en vrouwen 

Ten slotte een laatste opvallende uitkomst van dit onderzoek. Uit allerlei gegevens valt op te maken dat 

het vakgebied zal vervrouwelijken, ook op het leidinggevende niveau. De verdeling mannen-vrouwen 

onder de verantwoordelijken voor communicatie is respectievelijk 60-40. Als we kijken naar die verant-

woordelijken die een op communicatie gerichte benaming van hun functie hebben, dan is de verdeling iets 

meer in het voordeel van de vrouwen, maar de verschillen zijn klein (46% is een man en 54% vrouw). 

Wellicht wordt er, naarmate communicatie zichtbaarder is, iets vaker een vrouw aangesteld als verant-

woordelijke. Er is iets anders dat meer opvalt. Onder de veertig jaar is de verdeling precies andersom: 40-

60. Sterker nog: van alle vrouwelijke verantwoordelijken is 80% jonger dan veertig jaar. Dit zou kunnen 

wijzen op vergrijzing van de mannelijke verantwoordelijken voor communicatiemanagement. Dat zou 

kunnen betekenen dat de vrouwen het gaan overnemen. 

Er is iets soortgelijks aan de hand met de communicatiemedewerkers. Als communicatie wordt gezien als 

een specialistische taak en functionarissen dus uitsluitend communicatietaken krijgen, worden deze vaker 

toebedeeld aan vrouwen. Wanneer we vier groepen onderscheiden: mannen die uitsluitend communicatie-

taken verrichten, mannen die dat naast andere taken doen, vrouwen die uitsluitend communicatietaken 

verrichten en vrouwen die dat naast andere taken doen, dan geldt voor de hele respondentengroep dat 

vrouwen die alleen communicatietaken verrichten in absolute zin de grootste groep zijn. In relatieve zin 

geldt dat nog sterker, aangezien over het geheel genomen de mannen in de meerderheid zijn. Die manne-

lijke meerderheid wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de grote groep mannen die de communica-

tietaken erbij doen en deze dus combineren met andere taken. We kunnen dus vermoeden dat als commu-

nicatie gezien wordt als een specialistische taak, hiervoor vooral vrouwen worden aangetrokken. Al zou 

ook gesteld kunnen worden dat dit vooral jongeren zijn en dat zijn nu eenmaal vaker vrouwen. 

Wanneer we een zelfde vergelijking maken in de publieke sector, dan geldt nog veel sterker dat de vrou-

wen die uitsluitend communicatietaken verrichten, absoluut en relatief de grootste groep zijn. In de pu-

blieke sector is de vervrouwelijking van het vakgebied op medewerkerniveau dus al een feit. De ‘Wet van 

Sullerot’ (Sullerot, 1979) zegt dat als vrouwen in meerdere mate een bepaald beroep uitoefenen, het aan-

zien van dat beroep lager is en het lager wordt gehonoreerd dan wanneer het beroep in meerderheid door 

mannen wordt uitgeoefend. Al eerder concludeerden wij dat vrouwen in dit vakgebied significant minder 

verdienen, tot f 10.000 per jaar aan toe (Van Ruler & De Lange, 1993) en dat zij in het bedrijfsleven in 



lagere salarisschalen vallen dan hun mannelijke collega’s en gemiddeld op lagere posities in de hiërarchie 

zijn geplaatst (Van Ruler, 1996). De volgende tabel laat zien hoe het in dit onderzoek met de posities in 

de hiërarchie is gesteld. 

 

TABEL 11 Positie in de organisatiehiërarchie van mannelijke en vrouwelijke verantwoordelijken, 

in absolute aantallen en percentages 
 

Plaats in de hiërarchie Mannen Vrouwen Totaal 

Managementteam 66 33 99 

 30,0% 18,1% 24,6% 

Staf hoog 74 47 121 

 33,6% 25,8% 30,1% 

Staf laag 37 55 92 

 16,8% 30,2% 22,9% 

Middle management 28 31 59 

 12,7% 17,0% 14,7% 

Uitvoerend 13 14 27 

 5,8% 7,7% 6,7% 

Anders 2 2 4 

 0,9% 1,1% 1,0% 

Totaal 220 182 402 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Als de verantwoordelijke voor communicatie lid is van het managementteam of een hoge staffunctie 

heeft, is hij vaker een man; als de verantwoordelijke een vrouw is, zit zij met haar afdeling vaker laag in 

de organisatie. De verschillen zijn niet meer zo groot als in het eerdere Trendonderzoek (Van Ruler & De 

Lange, 1995), waarin geen enkele vrouw uit de respondentengroep op managementniveau functioneerde 

en bijna geen man op uitvoerend niveau. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat de positie van vrouwelijke 

verantwoordelijken voor communicatie verbetert. Maar op basis van dit onderzoek moeten we conclude-

ren dat de positie (nog) bepaald niet evenwichtig is. De vraag is waardoor dit verschil wordt veroorzaakt. 

Onderstaande regressieanalyse laat zien dat dit wellicht gewoon een kwestie is van tijd: de variantie in 

positie van de afdeling wordt enigszins verklaard door leeftijd en vrijwel niet door opleiding of geslacht. 

Zou dat betekenen dat als de vrouwen ouder worden zij ook doordringen? Of haken de vrouwen af voor-

dat zij zover komen? 

 

TABEL 12 Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten met de afhankelijke variabele positie in de 

hiërarchie en de onafhankelijke variabelen leeftijd, opleiding en geslacht 
 

Variabelen Beta 

Leeftijd 0,16 

Opleiding 0,08 

Geslacht 0,09 

R
2
 0,05 

 

Is er een verschil tussen vrouwen en mannen in het wel of niet verantwoordelijk zijn voor een beleidsma-

tige afdeling, zoals dat hier is gedefinieerd? Is het ook zo dat de beleidsmatige afdelingen worden inge-

vuld door mannen? Nee, dat is helemaal niet het geval. We zien zelfs vrijwel geen verschil: van de man-

nen leidt 89% een niet-beleidsmatige afdeling en 11% een beleidsmatige afdeling, terwijl bij de vrouwen 

de verdeling 91% – 9% is. Dit is geen significant verschil. We kunnen dus concluderen dat er weliswaar 

niet zoveel afdelingen zijn die voldoen aan onze criteria voor een beleidsmatige aanpak, maar dat bij die 

afdelingen die daaraan voldoen, de verhouding mannen-vrouwen ongeveer gelijk is. We kunnen hierbij 

dus constateren dat vrouwen gelijk worden behandeld wat mogelijkheid voor beleidsmatige aanpak be-

treft en dat er wat dit betreft evenwicht is. 

 



Conclusies en discussie 

 

De vraag die hier aan de orde werd gesteld, namelijk of wat in de vakliteratuur naar voren wordt gebracht 

ook in de praktijk is terug te vinden, moet ten dele ontkennend worden beantwoord. De bureausector, 

waarvan in de vakliteratuur wordt gesteld dat daar een verschuiving naar het meer strategische niveau 

gaande is, toont zichzelf als een sector met veel kleine en ongespecialiseerde bureaus die voor een groot 

deel op een uitsluitend tactisch en creatief niveau opereren. Die bureaus die ook strategische advisering 

aanbieden (16%) zijn met name grote communicatie- en PR-bureaus. Dat zijn ook de bureaus die relatief 

vaker onderzoek aanbieden. 

Binnen organisaties zijn er maar weinig afdelingen die in staat moeten worden geacht een meer beleids-

matige aanpak te hanteren (10%). Maar die afdelingen die dat wel doen, vertonen typische kenmerken, 

zoals vaker een verantwoordelijke met een specifieke communicatieopleiding, relatief meer medewerkers 

die bovendien ook relatief vaker alleen communicatietaken hebben, en vaker verantwoordelijkheid voor 

alle communicatieverschijningsvormen. Dit zijn dus een ander soort afdelingen dan de overige. 

 

Dat er nog maar weinig op een meer beleidsmatig niveau wordt gewerkt en nog maar weinig strategische 

advisering wordt aangeboden, is begrijpelijk. Tot voor kort werd de sector ook in de vakliteratuur niet 

gezien als een specialistisch terrein en zeker geen specialistisch terrein op analytisch niveau. De noodza-

kelijke vaardigheden werden vooral gezien op tactisch niveau en op het gebied van algemene ontwikke-

ling. De communicatiewetenschap heeft de beroepsgroep er ook niet bepaald bij geholpen. Er is pas sinds 

kort aandacht voor de ontwikkeling van een wetenschappelijk instrumentarium bedoeld voor een meer 

beleidsmatige aanpak, en dat ook nog maar mondjesmaat. Er is helaas geen institutioneel samenwer-

kingsverband, zoals bijvoorbeeld in het verleden is gecreëerd voor de journalistiek via Stichting Het Pers-

instituut. 

Wil de ontwikkeling naar een meer beleidsmatige aanpak doorzetten, dan zijn twee zaken van belang. Er 

is ten eerste een mentaliteitsverandering in de beroepspraktijk nodig ten aanzien van kennisontwikkeling 

op analytisch niveau en vervolgens van kennisdeling op dat gebied. Als de sector de ontwikkeling van 

theorie- en modelvorming voor het vakgebied serieus wil nemen, zullen de grote bureaus en grote afde-

lingen hierin het voortouw moeten nemen. Men zou (meer) samenwerking moeten zoeken met elkaar en 

met centra waar kennis op hoog niveau kan worden ontwikkeld en gehanteerd. Ten tweede zal de com-

municatiewetenschap veel meer aandacht moeten besteden aan de ontwikkeling van theorieën en metho-

den voor effectief handelen in CM&A. Dit zal moeten gebeuren in samenwerking met elkaar en met de 

(opleiders voor de) beroepspraktijk teneinde versnippering van kennis en aansluitingsproblemen te voor-

komen. Een voorwaarde is wel dat men aan beide kanten de bereidheid moet hebben om in samenspraak 

met elkaar kennis te ontwikkelen en de ontwikkelde kennis ook te gaan delen. 

 

Noten 

 

1. Voor een volledige weergave zie het Onderzoeksrapport (Van Ruler & De Lange, 1999). 

2. De schattingen zijn als volgt tot stand gekomen. Bij de responderende organisaties hebben in totaal 

3759 personen functies ten behoeve van communicatie. De respons is ongeveer 6% van de deelpopulatie. 

Teruggerekend levert dat een totaal van ruim 60.000 personen op voor deze deelpopulatie. We vermoeden 

echter dat de niet-responderende organisaties structureel minder aandacht voor communicatie hebben dan 

de responderende. Bovendien zijn er enkele grote organisaties die het gemiddelde enigszins opdrijven. 

Wanneer we 10% grootste weglaten (een arbitrair percentage), komen we op ongeveer 30.000 personen. 

Voor de bureaus geldt de volgende berekening. Er zijn 7533 eenpersoonsbureaus in deze deelpopulatie. 

Bij de responderende meerpersoonsbureaus werken in totaal 1821 personen. Het aantal responderende 

meerpersoonsbureaus is 5% van het totaal. Dus teruggerekend zou dat ruim 30.000 moeten zijn voor het 

totaal. Bij elkaar komen we zo op ongeveer 38.000 personen voor de bureausector. Omdat een paar hele 

grote bureaus het gemiddelde enigszins kunnen opdrijven, zijn vervolgens 10% van de grootste bureaus 

buiten de berekening gelaten. Dan komen we uit op ongeveer 25.000 personen. 

3. De schattingen omtrent de budgetten zijn als volgt tot stand gekomen. Er zijn 7533 eenpersoonsbureaus 

in de populatie. Er is geen indicatie dat de omzetten bij de niet-responderende bureaus anders zullen lig-

gen dan bij onze respondenten. Dus de schatting van de omzet voor de populatie van eenpersoonsbureaus 

is 7533 x f 126.935 = f 956.201.355. In de populatie zijn 3906 meerpersoonsbureaus. Dus de schatting 



voor deze populatie is 3906 x f  4.259.842 = f 16.638.942.852. De geschatte totaalomzet van de bureaus 

die zich op een of andere wijze met communicatie bezighouden, komt daarmee op ruim f 17,5 miljard 

gulden per jaar. 

Nu zijn er ook bureaus waarvan een deel van de omzet wordt bepaald door zogenaamde media- en andere 

inkoop. Dat zijn soms hoge percentages van de omzet. Daardoor zou de hoogte van de totale gemiddelde 

omzet van deze respondentengroep wel eens vertekend kunnen worden. Wanneer we die inkoop buiten 

beschouwing laten en dezelfde berekening toepassen als hierboven, komen we inderdaad op andere be-

dragen. Voor de eenpersoonsbureaus maakt het nauwelijks verschil, maar voor de grotere bureaus scheelt 

het meer dan de helft. Dan is de gemiddelde omzet van deze bureaus namelijk ongeveer f 2 miljoen. Met 

name bij de grotere bureaus speelt inkoop derhalve een grote rol in de omzet. De totale geschatte omzet 

van de bureaubranche zonder inkoop komt volgens deze berekening op f 9 miljard. Dit kan worden gezien 

als honorariumomzet. 

De schatting van het budget voor communicatie in organisaties is exclusief personeelskosten. Net als bij 

de omvang van de beroepsgroep is het gemiddelde genomen en geëxtrapoleerd naar de deelpopulatie, 

waarbij weer de bovenste 10% buiten beschouwing zijn gelaten. Het vermoedelijke totale structurele bud-

get voor communicatie in de populatie komt dan op een kleine 5 miljard gulden. 
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In 2001 verscheen het rapport van de Commissie Wallage over de toekomst van de overheidscommunica-

tie. Daarin werd gesteld dat communicatie ‘in het hart van het beleid’ moet komen. Of anders gezegd: 

communicatie moet een normaal onderdeel worden van beleidsontwikkeling en –uivoering, en moet bo-

vendien veel meer tweezijdig worden ingericht. Daarop schreef ik, opnieuw samen met Rob de Lange die 

de statistische analyses deed, het artikel Communicatiemanagement bij de overheid, toegerust voor de 

aanbevelingen van Wallage? Het onderzoek liet zien dat de afdelingen het noodzakelijke mandaat nog 

niet hebben en ook niet voldoen aan de eisen van professionalisering hiervoor. In dit artikel worden een 

aantal taakclusters voorgesteld die nodig zijn om aan de aanbevelingen te kunnen voldoen, en op basis 

daarvan de communicatieafdelingen in te richten. Met name deze clusterindeling maakt het artikel erg 

interessant om te lezen. 

 

 

Communicatiemanagement bij de overheid, toegerust voor de aanbevelingen van Wallage?  

 

Betteke van Ruler en Rob de Lange 

 

Dit artikel verscheen eerder in: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, nr.4, pp. 370-385, 2002 

 

De Commissie Wallage heeft haar aanbevelingen over overheidscommunicatie opgesteld op basis van 

twee kernthema’s: ‘meer transparantie in en verantwoording van het overheidshandelen’ en ‘meer 

interactie in de ontwikkeling ervan’. Communicatie komt daarmee in het hart van het beleidsproces en 

moet bovendien verbreden: van eenzijdigheid naar tweezijdigheid, van instrument in de beleidsuitvoe-

ring naar instrument in de beleidsontwikkeling. Het is de vraag of de huidige communicatiedeskun-

digheid binnen de overheid en de manier waarop deze nu is georganiseerd, kunnen bijdragen aan de 

verwezenlijking van deze aanbevelingen. Onderzoek laat zien dat de afdelingen het noodzakelijke 

mandaat nog niet hebben en ook niet voldoen aan de eisen van professionalisering hiervoor. In het 

laatste deel van dit artikel stellen wij daarom voor om eerst vast te stellen welke takenclusters nodig 

zijn om aan de aanbevelingen te kunnen voldoen, en op basis daarvan de communicatieafdelingen in te 

richten. 

 

 

Inleiding, vraagstelling en methode 

 

Kernthema’s in het rapport van de Commissie Wallage (Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, 

2001) zijn ‘interactiviteit’, ‘transparantie’ en ‘verantwoording’ met als consequentie voor de communica-

tieprofessional meer ‘communicatieregie’ in het hele beleidsproces (aanbeveling 7) en voortdurende eva-

luatie ervan (aanbeveling 9). Voorlichting en communicatie, aldus het rapport, verschuiven van een ver-

schijnsel in de marge van het proces van beleidsontwikkeling en -verantwoording naar het hart ervan. De 

commissie ziet een belangrijke rol weggelegd voor de communicatieprofessional bij de overheid: ‘Het is 

aan de communicatieprofessional om de bestuurder in dit proces te adviseren’ en ‘Om de gewenste trans-

parantie en interactie te bereiken, is het van groot belang dat de communicatiedeskundigheid vroegtijdig 

betrokken wordt bij het beleidsproces’ (p. 46). Aanbeveling 10 is dan ook: ‘Centrale directies voorlichting 

moeten in staat gesteld worden om regie, samenhang en de kwaliteit in de communicatie van ministeries 

te waarborgen.’ 

 

In hoofdstuk 5 worden de taken van de afdeling communicatie op een rij gezet: 

1 openbaarmaking en toelichting van maatregelen; 

2 beïnvloeding van opinies in maatschappelijk gewenste richting; 

3 ondersteuning van tweezijdige contacten tussen burger en overheid; 

4 woordvoering namens de politieke leiding (op het continuüm van ‘mededelingen aan de pers’ en ‘imago-

bescherming’); 

5 involvering van derden in de beleidsvorming; 

6 reputatiebescherming door goede regie van alle communicatie en voortdurende monitoring en evaluatie. 

 



De goede uitoefening van de taken vindt haar basis in het professionele handelen van de communicatie-

manager en diens integriteit, en in de goede aansluiting op de verwachtingen van de burger, aldus de 

commissie (p. 33). De commissie is van mening dat ‘een overkoepelend communicatiemanagement over 

de modaliteiten heen, daarom zeer gewenst is’ (p. 34). 

In navolging van de commissie kiezen ook wij voor communicatiemanagement als overkoepelende term. 

Hieronder verstaan wij: de specialistische functie in of ten behoeve van een publieke of private organisa-

tie die zich bezighoudt met het initiëren, sturen en begeleiden van alle communicatie in de context van de 

organisatie, binnen een bepaald beleidskader en vanuit de optiek van het functioneren van die organisatie 

in haar commerciële, politieke, technologische en sociale omgeving. Het betreft dus alle activiteiten die 

doelbewust en gericht worden ingezet om communicatie- en informatieprocessen te sturen, om daarmee 

bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelen van de organisatie (Van Ruler, 1998). Degene die 

verantwoordelijk is voor de coördinatie van de communicatieactiviteiten noemen wij de ‘communicatie-

manager’. 

Het kabinet toont zich in zijn reactie positief over de aanbevelingen en is zich ook bewust van het feit dat 

‘de implementatie van de aanbevelingen vraagt om de nodige voorzieningen, en eisen stelt aan de kennis, 

de houding en de vaardigheden van betrokkenen’.
1
 Dit brengt ons tot de volgende vragen die wij in dit 

artikel aan de orde willen stellen: 

a Welke positie, voorzieningen, kennis, houding en vaardigheden zijn nodig om te kunnen voldoen aan de 

wensen van de commissie op het gebied van communicatiemanagement? 

b Biedt de huidige positie van de afdelingen communicatie(management) en de aanwezige communicatie-

deskundigheid een voldoende basis om het gewenste takenpakket uit te voeren? 

c Indien dit niet het geval is, in welke richting zou dan gezocht moeten worden teneinde te komen tot de 

ontwikkeling van ‘nodige voorzieningen, en de kennis, de houding en de vaardigheden van betrokkenen’ 

om de aanbevelingen wel te kunnen ondersteunen? 

 

Hoewel het rapport is geschreven voor de rijksoverheid zijn de aanbevelingen zowel volgens de Commis-

sie Wallage zelf als volgens de Vereniging van Overheidscommunicatie (VVO) ook van toepassing op de 

lagere overheden, net als bij vorige staatscommissies het geval is geweest. Wij putten voor het antwoord 

op de tweede vraag daarom uit de gegevens van de eerder door ons gepubliceerde Monitor Communica-

tieberoepspraktijk. Dat onderzoek was gericht op de organisatie van communicatiemanagement in de 

publieke en de private sector en had de ‘verantwoordelijken voor de coördinatie van de uitvoering van 

communicatieactiviteiten’ – de communicatiemanagers dus – als respondenten. De totale respons was 

610; hiervan kwamen er 74 uit de overheidssector, zowel op gemeentelijk, provinciaal als rijksniveau. In 

dit tijdschrift (Van Ruler & De Lange, 2000) hebben wij al eerder uitvoerig verantwoording afgelegd van 

de gekozen methode; dat laten wij hier daarom achterwege. Tevens maken wij gebruik van een herhaling 

van het Trendonderzoek, speciaal onder gemeentes (De Vries, 2000). Voor het antwoord op de derde 

vraag maken wij gebruik van een studie naar takenclusters in het communicatiemanagement, die is uitge-

voerd volgens de delphimethode en waaraan personen uit 25 landen in Europa meededen (Van Ruler et al. 

2001; Van Ruler & Vercic, 2002; Vercic et al., 2001). De eerste vraag komt aan de orde in de volgende 

paragraaf. 

 

Theoretische plaatsbepaling 

 

De vraag naar de ‘positie van afdelingen communicatie’ en de ‘nodige voorzieningen, kennis, houding en 

vaardigheden’ is een kwestie van mandaat. Een mandaat wordt zichtbaar in de social and political locati-

on van een beroep en de ruimte voor taakspecialisatie en handelingsbevoegdheid (Pieczka & L’Etang, 

2000, p. 228). Dit komt onder andere tot uiting in het uitsluitend hoeven verrichten van communicatieta-

ken in een aparte afdeling, en het hebben van een apart budget. Bovendien adviseert de Commissie Wal-

lage een goede regie van de communicatie. Hoewel de mate van centralisatie van de regie van alle com-

municatie met name af lijkt te hangen van de gekozen identiteitsstructuur (Floor & Van Raaij, 1993; 

Knoers, 2001; Körver & Van Ruler, in voorbereiding), is in de literatuur een duidelijke overeenstemming 

te vinden over het feit dat voor een goede regie een overkoepelende afdeling nodig is en dat deze moet 

worden gesitueerd op het hoogste niveau in de organisatie (zie bijvoorbeeld Argenti, 1998; Caywood, 

1997; Dolphin, 1999; White & Mazur, 1995) als onderdeel van de dominante coalitie (Grunig, 1992; Do-

zier et al., 1995). Daarmee wordt bedoeld dat de communicatiemanager behoort tot de kring van personen 



die de besluitvorming in een organisatie beïnvloeden. Dit impliceert dat de afdeling op managementni-

veau moet zitten dan wel een stafdienst moet zijn ten dienste van de besluitvormers in de organisatie 

(Mintzberg, 1993). Daarnaast stelt de commissie voor de afdelingen een rol te geven in de dialoog tussen 

overheid en burgers en de vergroting van de betrokkenheid van derden bij de beleidsvorming. Volgens 

Grunig (1992) en zijn onderzoeksteam kan dat alleen als de organisatie ruimte biedt voor tweezijdige 

communicatie, hetgeen inhoudt dat de organisatie bereid is zelf te veranderen op basis van signalen van 

buitenaf. Anders gezegd: communicatie moet ook invloed hebben op organisatie. 

Het voorgaande samenvattend, zien wij als dimensies van het mandaat van de communicatieafdeling: de 

mate van taakspecialisatie, eigen budgetverantwoordelijkheid, een hoge positie in de hiërarchie en invloed 

op de eigen organisatie. 

Zo’n mandaat krijgt een beroepsgroep niet zomaar. Pieczka & L’Etang (2000, p. 226) stellen evenals 

Ehling (1992) en Grunig (1992) dat één van de belangrijkste determinanten van het verkrijgen van een 

mandaat de mate van professionalisering van de beoefenaren zelf is. Daarnaast spelen volgens Grunig ook 

de visie van de top van de organisatie op de rol van communicatie en de vigerende bedrijfscultuur een 

belangrijke rol. Deze twee aspecten laten wij hier – hoe belangrijk ook – buiten beschouwing; wij concen-

treren ons op de mate van professionalisering van de beroepsbeoefenaren zelf. 

Literatuur over beroepensociologie (Carr-Saunders, 1966; Van der Krogt, 1981; Pieczka & L’Etang, 

2000) laat zien dat het voor de ontwikkeling van een beroep essentieel is dat er sprake is van kennisont-

wikkeling. Dat gaat volgens Van der Arend (1992, p. 44) verder dan kennisoverdracht op basis van erva-

ringen van andere beroepsbeoefenaren en common sense. Voor kennisontwikkeling is abstractie van die 

ervaringen nodig, theorievorming dus, en reflectief gebruik in de praktijk van die systematisch opge-

bouwde kennis. In klassieke opvattingen van professionalisering wordt het met goed gevolg afgerond 

hebben van een specifiek op de professie gerichte opleiding als onontbeerlijk gezien. In toenemende mate 

wordt echter (ook) nadruk gelegd op het ‘op het juiste moment het juiste weten te doen’. Langdurige erva-

ring wordt daarbij doorgaans gezien als een belangrijke factor (Holyoak,1991), evenals het voortdurend 

en weloverwogen kunnen reflecteren (Argyris, 1994; Schön, 1983) waarbij teruggegrepen moet kunnen 

worden op kennis over de context van de situatie. Dit laatste betekent dat het doen van onderzoek een 

noodzakelijke voorwaarde is voor de ontwikkeling en uitoefening van een professie. In navolging hiervan 

zien wij als dimensies van professionalisering: een specifieke opleiding, langdurige ervaring op het vak-

gebied, en het (laten) doen van onderzoek. 

De eerste onderzoeksvraag is hiermee beantwoord. De vraag die nu voorligt, is of de huidige positie van 

de afdelingen en de manier van werken binnen deze afdelingen hieraan voldoet. 

Om een antwoord te krijgen op de tweede deelvraag en een beeld te schetsen van het huidige mandaat en 

de mate van professionalisering van communicatiemanagement in de overheidssector, bespreken wij hier 

een aantal onderdelen uit het Trendonderzoek Communicatieberoepspraktijk (zie ook Van Ruler & De 

Lange, 2000). 

Het huidige mandaat wordt hier geoperationaliseerd in vier vragen: 

1 Is er sprake van taakspecialisatie in de vorm van een aparte afdeling communicatiemanagement die ook 

als zodanig zichtbaar is in het organogram van de organisatie en waarbinnen specialisten werken? 

2 Is dit een afdeling op het niveau van de dominante coalitie? 

3 Zijn er structurele budgetten voor communicatieactiviteiten? 

4 Heeft communicatie invloed op organisatie volgens de verantwoordelijken voor de coördinatie van 

communicatieactiviteiten? 

 

De mate van professionalisering van de verantwoordelijken voor de coördinatie van communicatieactivi-

teiten wordt geoperationaliseerd in de volgende drie vragen: 

1 Hebben de communicatiemanagers een specifieke opleiding? 

2 Hebben de communicatiemanagers werkervaring in de branche? 

3 Wat zijn de kerntaken van de afdelingen communicatie en valt onderzoek daaronder? 

Het huidige mandaat 

 

Taakspecialisatie 

 

Uit het Trendonderzoek Communicatieberoepspraktijk bleek dat weliswaar bijna alle organisaties met 

meer dan 50 medewerkers (kleinere waren niet in het onderzoek betrokken
2
) één of meer medewerkers 



konden aanwijzen aan wie communicatietaken waren toebedeeld, maar dat dit maar voor de helft perso-

nen betroffen die kunnen worden aangemerkt als communicatiespecialist. De andere helft bleek ook ande-

re taken te hebben, in de marketing, sales, P&O, secretariaat, officemanagement, of nog weer geheel an-

dere. In de overheidssector is echter beduidend vaker sprake van specialisering op dit gebied dan bij ove-

rige organisaties (zie tabel 1). 

 

Tabel 1 

Gemiddeld aantal medewerkers met alleen communicatietaken (voltijd) en medewerkers die naast com-

municatietaken ook andere taken vervullen (deeltijd) bij overheid en niet-overheid 

 

aantal medewerkers met communicatietaken overheid overige sectoren 

 

gemiddeld aantal voltijd 4,9 3,2 

gemiddeld aantal deeltijd 1,1 3,0 

 

Totaal n = 74 533 

 

 

We kunnen stellen dat taakspecialisatie binnen de overheid veel verder is doorgedrongen dan binnen de 

andere sectoren. 

Een andere indicator voor taakspecialisatie is het hebben van een afdeling waarbinnen de communicatie-

activiteiten worden gecoördineerd en die ook als zodanig zichtbaar is in het organogram. Ook hierbij 

kunnen we constateren dat het communicatietakenpakket in de overheidssector verder is gespecialiseerd 

dan in de overige sectoren. In het totale onderzoek gaf ruim 60% van de respondenten aan één aparte 

afdeling te hebben waarbinnen de communicatieactiviteiten worden gecoördineerd. In de overheidssector 

is dat 85%, in de private sector slechts 58%, een significant verschil (p = 0.000). Nog duidelijker wordt 

het verschil als we kijken naar de mate van zichtbaarheid van de communicatiedeskundigheid in het orga-

nogram. In de overheidssector heeft 85% van de respondenten die zeiden verantwoordelijk te zijn voor de 

coördinatie van de uitvoering van communicatieactiviteiten een benaming van zijn of haar functie die 

verwijst naar communicatie. In de overige sectoren is dat slechts bij 35% van de aan dit onderzoek mee-

werkende organisaties het geval. 

 

Positie 

 

Een tweede vraag is wat de positie van de afdelingen in de hiërarchie is. Voor de beroepsgroep als geheel 

bleek dat de meeste afdelingen hoog in de organisatie zijn geplaatst: 25% is gesitueerd in het manage-

mentteam, 30% heeft een staftaak ten behoeve van de top, 25% een staftaak ten behoeve van het mana-

gementteam. In de overheidssector liggen deze percentages echter beduidend anders (zie tabel 2). 

 

 

Tabel 2 

Positie van de verantwoordelijken voor communicatiemanagement, uitgedrukt in percentages per sector 

(n = 402) 

 

positie overheid overige sectoren 

 

managementteam 8% 28% 

staf hoog 32% 30% 

staf laag 11% 25% 

middenmanagement 25% 13% 

uitvoerend 18% 5% 

anders 6% - 

 

totaal 100% 100% 

 



 

In de overheidssector zitten de afdelingen gemiddeld lager in de organisatie dan in de overige sectoren. 

Dit geldt nog sterker als we alleen kijken naar de afdelingen die ook als zodanig zichtbaar zijn in het or-

ganogram door hun benaming (zie tabel 3). 

 

 

Tabel 3 

Plaats in de hiërarchie van afdelingen met communicatie in de benaming (n = 222) 

 

 overheid privaat 

 

lid managementteam 6% 15% 

staf hoog 32% 39% 

staf laag 13% 31% 

middenmanagement 25% 11% 

uitvoerend 19% 5% 

anders 6% - 

 

totaal 100% 100% 

 

 

Er zijn in de overheidssector dan wel vaker speciale afdelingen die ook als zodanig zichtbaar zijn in het 

organogram, maar deze afdelingen hebben ook vaker een middenmanagement- of uitvoerende positie in 

het organogram. Ook de categorie ‘anders’ blijkt te worden gevuld door afdelingen uit de overheidssec-

tor; antwoorden in deze categorie hadden te maken met ‘er is een team van personen dat uit verschillende 

units binnen de organisatie is samengesteld’, dan wel een zo specifieke ophanging in de organisatie dat 

die niet in een categorie onder te brengen was. 

We kunnen concluderen dat het communicatiemanagement in de overheidssector als zelfstandige en ook 

als zodanig zichtbare afdeling duidelijker in de hiërarchie van de organisatie aanwezig is dan het geval is 

bij de overige sectoren. Maar aan een belangrijke voorwaarde voor het kunnen voeren van een overkoepe-

lend communicatiebeleid, een positie binnen de dominante coalitie, in de vorm van een managementposi-

tie of een stafpositie direct onder het bestuur, wordt in bijna tweederde (63%) van de overheidsorganisa-

ties die aan dit onderzoek meededen, niet voldaan. 

 

 

Budgetten 

 

Een derde aspect van het mandaat is het zelfstandige budget. Centrale directies communicatiemanage-

ment moeten de ruimte hebben om hun eigen afdelingsbeleid te ontwikkelen en op hoog beleidsniveau te 

kunnen opereren. Veel auteurs stellen daarom dat een communicatiemanager een eigen budget nodig 

heeft om als manager te kunnen optreden (zie Dozier et al., 1995; Veenman & Van Doorn, 1997; Haze-

kamp, 1997). In dit licht valt op dat bijna de helft van de respondenten in het onderzoek aangaf dat zij 

geen structureel budget voor communicatie hebben (40%) of het budget niet weten (9%). Opnieuw is dit 

voor de overheidssector (n = 74) anders dan voor de overige sectoren. Weliswaar zijn de budgetten ge-

middeld veel kleiner (€ 180.629 tegenover € 1.261.053), maar in de overheidssector is bij 75% van de 

respondenten wel een structureel budget voor communicatieactiviteiten aanwezig, terwijl dit bij 45% van 

de respondenten uit de overige sectoren het geval is. Hoewel dat in de lijn van de verwachtingen zou lig-

gen, blijkt dit vrijwel niets te maken te hebben met de plaats van de communicatieafdeling in de hiërar-

chie (zie tabel 4). 

 

  



Tabel 4 

Regressieanalyse van de relatie tussen budget, plaats van communicatieafdeling in de hiërarchie en 

communicatie in de benaming van de communicatiemanager bèta 

 

plaats van communicatie 0,08 

sector 0,20** 

communicatie in benaming 0,07 

 

** p = 0.000 

 

 

Invloed op het organisatiebeleid 

 

In het (prille) verleden werd communicatiemanagement vooral gezien als een uitvoeringsinstrument in de 

vorm van ‘communicatie over beleid’ en ‘communicatie als beleid’ (Dewez et al., 2001; Gomis, 1999). 

De commissie beargumenteert dat ook ‘communicatie in beleid’ een belangrijk segment moet zijn en in 

de kabinetsreactie wordt dat beaamd. Het kan niet anders dan dat communicatie dan ook invloed moet 

kunnen hebben op organisatie. De commissie lijkt hier ook naar te verwijzen als zij stelt dat ‘het van 

groot belang [is] dat de communicatiedeskundigheid vroegtijdig betrokken wordt bij het beleidsproces’ 

(aanbeveling 10). 

Als indicatie voor de inzet van communicatie als tweezijdig instrument hebben we gevraagd of men vindt 

‘dat communicatie invloed moet hebben op het organisatiebeleid’ en wij hebben tevens aan de orde ge-

steld of communicatie die invloed ook daadwerkelijk heeft. Opnieuw zien we verschil tussen de publieke 

en de private sector (zie tabel 5). 

 

Tabel 5 

Gewenste en naar eigen zeggen daadwerkelijke invloed, per sector 

 

 overheid overige sectoren 

 

invloed moet 85% 76% 

communicatie heeft invloed 65% 73% 

 

In de publieke sector zeggen meer mensen dat die invloed moet. Dit verwijst naar de wens om communi-

catie te zien als tweezijdig instrument. Dat neemt niet weg dat eveneens meer respondenten lijken te zeg-

gen dat zij die invloed niet hebben (het verschil in de antwoorden op de eerste vraag is significant (p = 

0.05), op de tweede niet). Ander onderzoek, dat speciaal was gericht op communicatiemanagement bij 

gemeentes (De Vries, 2000; n = 106), laat zien dat slechts 50% van de communicatiemanagers van de in 

het onderzoek betrokken gemeentes van mening is dat communicatie deze invloed ook daadwerkelijk 

heeft. Zij stellen dat dit komt omdat de afdeling niet op de juiste plek zit om direct contact te hebben met 

de besluitvormers en dat anderen in de organisatie onvoldoende het belang ervan inzien, maar ook dat de 

professionaliteit van de communicatiemedewerkers onvoldoende is (p. 20). 

 

Professionalisering 

 

De premisse in dit artikel is dat professionalisering een belangrijke voorwaarde is om een beter mandaat 

te krijgen. De mate van professionalisering van het communicatiemanagement binnen de overheidssector 

stellen we aan de orde via drie vragen: opleiding, werkervaring en kerntaken, waarbij wij met name geïn-

teresseerd zijn in de rol van onderzoek. 

 

Opleiding 

 

De gemiddelde verantwoordelijke voor communicatie is hoog opgeleid: 76% heeft een hbo- of wo-

opleiding. Voor de hele respondentengroep samen blijkt dat 16% een specifieke opleiding in de commu-

nicatie heeft. Dit ligt anders voor de overheidssector (zie tabel 6). 



 

Tabel 6 

Hoogste opleiding van de communicatiemanagers, verdeeld naar overheid en niet-overheid 

 

 overheid overige sectoren 

 

voortgezet onderwijs 22% 24% 

hoger onderwijs in communicatie 28% 14% 

hoger onderwijs anders 50% 63% 

 

totaal  100% 100% 

n = 74 530 

 

 

Van de verantwoordelijken voor communicatiemanagement in de overheidssector heeft 28% een speci-

fieke hbo- of wo-communicatieopleiding (inclusief opleidingen psychologie of letteren met communica-

tievakken), tegenover 14% in de overige sectoren. Dit betekent dat de basiskennis over hoe communicatie 

werkt bij de communicatiemanagers binnen de overheid geacht kan worden vaker aanwezig te zijn dan bij 

de communicatiemanagers binnen de overige sectoren. Het neemt echter niet weg dat ook voor de over-

heidssector geldt dat het hebben van een specifieke vooropleiding bepaald geen norm is. Hier komt bij dat 

de meeste afdelingen klein zijn. Het gemiddeld aantal medewerkers per organisatie in de overheidssector 

is 5,8 (SD = 11.3, variërend van 0 tot 75 personen). Meer dan een derde (35%) van de communicatieafde-

lingen in de overheidssector heeft maar één of twee medewerkers en nog eens bijna een vijfde (18%) 

heeft er drie tot vijf. Uit eerder onderzoek was ook al gebleken dat de communicatiemanager, hoewel hij 

allerlei managementtaken heeft, vrijwel evenveel uitvoerende taken verricht als zijn medewerkers: hij is 

dus vooral een meewerkende chef (Van Ruler, 2000). 

Het hebben van een specifieke communicatieopleiding correleert overigens significant met het voeren van 

een benaming met ‘communicatie’ erin. Opleiding kan worden gezien als een voorspellende variabele 

voor de benaming van de functie van de verantwoordelijke en daarmee voor het verkrijgen van dit onder-

deel van een mandaat. 

 

Werkervaring 

 

Meer dan de helft van de respondenten vervult de huidige functie drie jaar of minder, 13% van hen be-

kleedt die functie nog geen jaar. De standaarddeviatie is echter hoog, want gemiddeld waren de respon-

denten 4,5 jaar werkzaam in hun huidige functie (n = 602, SD = 5.4). Voor de overheid ligt dit aanzienlijk 

hoger: gemiddeld 6,2 jaar (n = 74, SD = 6.5). Voor de niet-overheid is dat gemiddeld 4,3 jaar (n = 528, 

SD = 5.2); het verschil is significant (p = 0,005). 

Interessanter voor de vraag naar professionalisering is echter de mate van relevante werkervaring in het 

algemeen. Die is met name in de overheidssector groot: gemiddeld 10,4 jaar. (In de overige sectoren is die 

gemiddeld 7,3 jaar; dit verschil is significant (p = 0.001). Toch moeten we opnieuw constateren dat het 

hebben van werkervaring in het vakgebied ook in de overheidssector niet de norm is. Weliswaar komt 

40% uit de public relations of voorlichting, maar 60% dus niet (zie tabel 7). Opvallend hierbij is dat de 

communicatiemanagers die uit de journalistiek afkomstig zijn, duidelijk tot de oudere generatie behoren: 

bij hen is het gemiddelde aantal jaren in huidige functie 12,5 jaar; zij zitten bovendien gemiddeld al 22 

jaar in het vak. De jongeren komen vrijwel niet meer uit de journalistiek. 

 

  



Tabel 7 

Vorig functiegebied per  sector 

  

 overheid overige sectoren 

 

marketing/reclame -- 20% 

direct van de opleiding 3% 8% 

pr/voorlichting 40% 11% 

journalistiek 8% 1% 

uit andere interne functie 27% 29% 

sales 1% 5% 

P&O - 3% 

secretariaat - 4% 

anders 22% 20% 

 

totaal 100% 100% 

n = 74 514 

 

 

 

We moeten constateren dat ook in de overheidssector het hebben van een brede werkervaring in het vak 

niet de norm is. We kunnen overigens ook niet vaststellen dat het hebben van werkervaring in de branche 

van invloed zou zijn op het mandaat: er is geen significant verschil tussen het wel of niet voeren van een 

op communicatie gerichte benaming van de functie van degene die verantwoordelijk is voor de coördina-

tie van de communicatieactiviteiten, en het aantal jaren in de huidige functie dan wel werkervaring in de 

branche. Ook de correlatie tussen het aantal jaren in de huidige functie en de plaats van de afdeling in de 

hiërarchie is niet significant. Wel is er een duidelijke correlatie tussen het aantal jaren in het vak en de 

plaats van de communicatieafdeling in de hiërarchie (r = 0,35, p = 0.01). 

 

Kerntaken 

 

Een laatste kwestie ten aanzien van professionalisering is de vraag naar de kerntaken in het vakgebied. 

We kunnen daarbij onderscheid maken tussen ambachtelijke taken, taken die te maken hebben met onder-

steuning door middel van advisering en coaching, en de meer managementmatige taken, die te maken 

hebben met conceptontwikkeling, planning en onderzoek. Uit literatuurstudie en overleg met deskundigen 

hadden we twintig courante taken voor communicatiefunctionarissen gedestilleerd die onderverdeeld 

kunnen worden naar de hier genoemde drie gebieden. Met name in de overheidssector werd daar een een-

entwintigste taak aan toegevoegd (pers- en publieksvoorlichting). De vijf kerntaken voor de overheids-

communicatie zijn: pers- en publieksvoorlichting, tekstproductie, strategische advisering ten behoeve van 

het beleid, public affairs en communicatieve profilering. 

Opvallend is de score van public affairs (PA) als kerntaak. PA wordt doorgaans gedefinieerd als ‘de strate-

gische managementfunctie die zich richt op de wisselwerking tussen politiek-maatschappelijke ontwikke-

lingen en de organisatie’ (De Lange, 2000). Lobbyen is daarin een belangrijk onderdeel. Kennelijk speelt 

dit ook binnen de overheid. De Commissie Wallage noemt dit niet expliciet. Wat tevens opvalt, is dat 

strategische advisering ten behoeve van het organisatiebeleid als kerntaak wordt genoemd. Op het eerste 

gezicht past dit bij de aanbevelingen van de commissie. Het is echter op basis van deze gegevens niet te 

zeggen of hiermee door de respondenten hetzelfde wordt bedoeld als door de commissie. Opvallend is 

namelijk dat twee derde van de afdelingen niet een positie in de organisatiehiërarchie heeft die het for-

meel geven van strategisch advies ten behoeve van het organisatiebeleid mogelijk maakt. Ook past het 

slecht bij het gegeven dat velen van mening waren dat communicatie in hun organisatie geen invloed 

heeft op het organisatiebeleid. Bovendien scoort de coaching van medewerkers bij de ontwikkeling van 

hun communicatieve competentie erg laag. Het vermoeden is daarom dat strategische advisering vooral 

verband houdt met advisering over communicatieve profilering. Dat scoort in de overheidssector hoog als 

kerntaak. De Commissie Wallage legde daar niet veel nadruk op, maar in de kabinetsreactie wordt daar 

wel aandacht voor gevraagd. Taken als planning, conceptontwikkeling en onderzoek worden echter niet 



genoemd als kerntaken en ook niet als taken waarvoor men derden inhuurt. Het is derhalve de vraag hoe 

de advisering over communicatieve profilering er uitziet. Communicatiemanagement laat zich in dit on-

derzoek vooral zien als een ambachtelijk terrein. Management en advisering/coaching komen niet sterk 

naar voren. 

In het Trendonderzoek Communicatieberoepspraktijk hebben wij alleen gevraagd naar taken waarnaar de 

meeste tijd gaat en niet naar een totaalverdeling. Eerder onderzoek (Van Ruler, 1996, 2000; Van Ruler & 

De Lange, 1995) liet echter zien dat het doen van onderzoek maar weinig voorkomt in de beroepspraktijk 

van het communicatiemanagement en dat dit ook niet gezien wordt als erg nuttig. Hoewel inmiddels bij 

de rijksoverheid een goede planning, inclusief onderzoek, gezien wordt als noodzakelijk, is dit bij lagere 

overheden zeker niet het geval. De Vries (2000) vroeg in haar onderzoek naar een procentuele verdeling 

van werkzaamheden van gemeentelijke communicatieafdelingen. De topvijf in haar onderzoek ziet er als 

volgt uit: redactiewerk, advisering, perscontacten, publiekscontacten, interne communicatie. Aan con-

ceptontwikkeling en actieplanning gaat slechts gemiddeld 5% van de tijd op; onderzoek scoort als gemid-

deld minst tijdrovende taak (1,1%). Ook in haar onderzoek toont de overheidscommunicatie zich dus 

vooral als een terrein met ambachtelijke taken. 

 

Conclusie 

 

Ten aanzien van het huidige mandaat kunnen we het volgende concluderen. Specialisatie in communicatie 

is een algemeen geaccepteerd fenomeen binnen de overheidssector. Ook zien we dat bij de meeste (grote-

re) overheidsinstanties een aparte afdeling is waarbinnen de communicatieactiviteiten worden gecoördi-

neerd en dat dit ook als zodanig in het organogram zichtbare afdelingen zijn. Het betekent evenwel niet 

dat zij altijd over een eigen budget beschikken. Bovendien moet worden geconstateerd dat het in bijna 

twee derde van de aan dit onderzoek meewerkende organisaties geen afdeling betreft die een bij de wen-

sen van de commissie passende hoge positie heeft. Het huidige mandaat van de afdelingen communicatie 

in de overheidssector biedt, hoewel veel groter dan in de overige sectoren, zeker niet een basis waardoor 

de afdelingen in staat kunnen worden geacht een bijdrage te kunnen leveren aan de aanbevelingen van de 

Commissie Wallage. 

We moeten echter ook vraagtekens zetten bij de mate van professionalisering – gemeten aan opleiding, 

werkervaring van de communicatiemanagers en het gangbare takenpakket – voor de taken als door de 

commissie bedoeld. Hoewel de overheidssector sterker is geprofessionaliseerd dan de overige sectoren, 

moeten we constateren dat het hebben van een specifieke opleiding en brede werkervaring in de branche 

niet tot de norm behoort. Ook moeten we constateren dat de afdelingen communicatiemanagement binnen 

de overheid zich vooral profileren als afdelingen met ambachtelijke taken, terwijl de commissie (al is het 

vrij impliciet) nadruk legt op advisering en coaching en op managementmatige taken. 

 

Nieuwe parameters van communicatiemanagement? 

 

De verschillen tussen de aanbevelingen van de Commissie Wallage en de feitelijke situatie van de afde-

lingen communicatie zijn groot. Het is echter ook nog niet zo eenvoudig om de aanbevelingen om te zet-

ten in een concrete taakomschrijving voor afdelingen en daarmee in een goede afbakening van de verant-

woordelijkheden. Dat is niet nieuw. In 1990 vroeg founding father van de overheidscommunicatie Chiel 

Galjaard zich af ‘of de voorlichter eerst moet afbranden voordat eens nagedacht gaat worden over de af-

bakening van het werk en de vraag waar de voorlichter (zoals de communicatieprofessional toen nog 

werd genoemd) zich wel mee dient te bemoeien en waarmee niet’ (Galjaard, 1990). Volgens hem lag in 

het ontbreken van duidelijkheid over de afbakening van het beroep een van de kernproblemen van de 

communicatiedeskundige bij de overheid. Afbakening van een beroep heeft te maken met de vraag naar 

de parameters van het takenpakket. 

In 2000-2001 is op verzoek van de European Public Relations Education and Research Association een 

studie gedaan naar mogelijke parameters van het vakgebied, bezien vanuit de verbreding van het vakge-

bied naar tweezijdige communicatie en de eisen van een geïntegreerde en strategische benadering ervan. 

Aan deze studie deden in het totaal 37 wetenschappers en docenten en enkele professionals die zich inte-

resseren voor wetenschap en educatie uit 25 landen mee.
3
 De studie werd uitgevoerd in de vorm van een 

e-mailsurvey met open vragen volgens de delphimethode, gehouden in drie rondes. Deze studie leidde tot 

de hypothese dat het vakgebied opgedeeld zou kunnen worden in vier verschillende takenclusters (Van 



Ruler et al. 2001; Vercic et al., 2001). Hoewel deze studie niet is bedoeld als een representatief onder-

zoek, kan deze wel bijdragen aan de discussie over de vraag waar communicatiemanagement zich mee 

bezig zou kunnen houden en hoe taken kunnen worden gestructureerd. 

Het eerste takencluster betreft het onderzoek naar en de reflectie op ontwikkelingen in normen en waar-

den en daarmee van standpunten ten aanzien van issues in de samenleving en de publieke opinies. Het 

leiden van de interne discussie hierover in het licht van de interne normen en waarden en standpunten ten 

aanzien van deze issues is daar onlosmakelijk mee verbonden. Het gaat hier dus over de vraag hoe de 

organisatie zich wil verhouden met de buitenwereld ten aanzien van belangrijke issues. Dit takencluster 

past bij het vijfde en het zesde communicatietakenpakket zoals de commissie die in haar rapport heeft 

verwoord (zie hiervoor). Met dit takencluster heeft communicatiemanagement invloed op de algemene 

uitgangspunten voor de beleidsontwikkeling; het kan derhalve worden gezien als ‘communicatie vooraf-

gaand aan beleid’. Monitoring, analyse, reflectie en regie van de interne discussie zijn de sleutelwoorden 

hierbij. Met de mond wordt deze rol van communicatiemanagement ook in ons land steeds meer beleden. 

Toch is de monitoring en de aansturing van de interne reflectie op eigen standpunten nog bepaald geen 

structureel onderdeel van het vakgebied. 

Het tweede takencluster betreft het produceren van goed onderbouwde communicatieplannen om weder-

zijds begrip/vertrouwen/goede reputatie te verkrijgen en te houden en daarmee gewenste gedragsintenties 

te realiseren. Dit terrein heeft te maken met de ontwikkeling en uitvoering van het beleid zelf en kan wor-

den gezien als ‘communicatie in, respectievelijk als beleid’. Dit deelterrein past bij het eerste, tweede en 

vierde takenpakket zoals de commissie die heeft verwoord. Doelgerichtheid, organisatievermogen, actie-

gericht onderzoek en planmatigheid zijn de sleutelwoorden voor dit deelterrein. Dit deelterrein is in de 

vakliteratuur en binnen opleidingen dominant, maar meestal zonder veel aandacht voor de reflectieve kant 

van het vak en doorgaans (nog) sterk gericht op communicatie als beleid. 

Het klassieke terrein van communicatiemanagement is de productie en verspreiding van communicatie-

middelen waarmee communicatieproblemen moeten worden opgelost. Uitvoerend werk dus. Dit derde 

takencluster is ook gericht op de taken één, twee en vier uit het rapport van de commissie. Creativiteit, 

middelenkennis en klantgerichtheid zijn hier de sleutelwoorden. Als het goed is, gebeurt dit binnen de 

uitgangspunten voor beleid en past het bij de communicatieplannen. Het vraagt echter om specialistische 

vaardigheden en moet daarom gezien worden als een apart takencluster. Veel deelnemers aan deze studie 

constateerden dat dit in hun land het enige deelterrein is dat werkelijk bloeit. Ook uit het hier gerappor-

teerde onderzoek blijkt dat. 

Een vierde takencluster betreft de hulp aan de leden van de organisatie bij de verbetering van hun com-

municatieve competentie. Dit terrein wordt doorgaans gezien als een advies- en trainingsfunctie en is het 

verlengstuk van de discussie over de uitgangspunten voor beleid. Didactiek, coaching en mensgerichtheid 

zijn de sleutelwoorden voor dit deelterrein. Dit past bij het derde takenpakket uit het rapport van de 

Commissie Wallage. Galjaard (1989) was van mening dat dit de belangrijkste taak van de communicatie-

adviseur bij de overheid is. Maar veel navolging heeft hij daarin niet gekregen. In het hier gerapporteerde 

Trendonderzoek werd het met name door de overheidscommunicatiemanagers wel gezien als een taak 

waarvoor men af en toe derden inhuurt. Als takencluster wordt het dus wel herkend, als eigen specialisme 

niet. 

 

Discussie 

 

De hier genoemde vier takenclusters dekken met elkaar de zes takenpakketten zoals verwoord door de 

Commissie Wallage in hoofdstuk 5 en samengebald in aanbeveling 10: ‘Centrale directies voorlichting 

moeten in staat gesteld worden om regie, samenhang en de kwaliteit in de communicatie van ministeries 

te waarborgen.’ Ze zijn derhalve geschikt als leidraad voor het antwoord op de derde deelvraag in dit 

artikel: in welke richting kan worden gezocht teneinde te komen tot de ontwikkeling van ‘nodige voorzie-

ningen, en de kennis, de houding en de vaardigheden van betrokkenen’ om de aanbevelingen van de 

Commissie Wallage te kunnen ondersteunen? 

De vier takenclusters vragen om een breed competentiepakket van de communicatieprofessional, gericht 

op zowel monitoring en reflectie, als conceptualisering en actieplanning, uitvoering van de actie en coa-

ching van derden bij hun communicatieve activiteiten. De reflectieve en managementmatige takenclusters 

kunnen gezien worden als taken op strategisch en beleidsvormend niveau, terwijl de uitvoerende en coa-

chende takenclusters veel meer betrekking hebben op het tactische en het individuele niveau in de organi-



satie. De verantwoordelijkheden van de communicatieafdeling bij de reflectieve en coachende takenclus-

ters kunnen alleen betrekking hebben op het proces, terwijl die bij de managementmatige en uitvoerende 

takenclusters ook liggen bij het resultaat. Dit vraagt om een herdefiniëring van de verantwoordelijkheden 

van de communicatiespecialist en daarmee ook van diens plaats in de hiërarchie. 

Het vakgebied lijkt echter nog steeds vooral gericht te zijn op uitvoering van de actie, zonder veel aan-

dacht voor monitoring en reflectie, voor conceptualisering en onderbouwde actieplanning, of voor coa-

ching van derden in hun communicatie. De theorieontwikkeling is bovendien sterk gericht op het taken-

cluster ‘conceptualisering en actieplanning’. Het is zeer de vraag of de afdeling hierdoor niet juist verder 

van ‘het hart van het beleidsproces’ af komt te staan dan dichterbij, en of hierdoor de verantwoordelijk-

heid voor de communicatie niet te gemakkelijk wordt afgewenteld op de afdeling communicatie alleen. 

Als het vakgebied de aanbevelingen van de Commissie Wallage serieus wil nemen, zal ook de theorie-

vorming moeten worden verbreed naar de hier genoemde andere takenclusters en moet het takenpakket 

van de communicatieprofessional veel meer worden gericht op de ondersteuning van en advisering over 

het gecommuniceer van anderen in de organisatie. De tijd dat de communicatieprofessional gezien kan 

worden als ‘de communicator’ van de organisatie, lijkt daarmee definitief voorbij. 

 

 

Noten 

 

 1Zie de reactie van het kabinet op het rapport van de Commissie Wallage, p. 20, www.toekomst-

comm.nl. 

 2Voor gemeentes is de ondergrens aangehouden van 10.000 inwoners. 

 3België, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, 

Letland, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slovenië, Slowakije, 

Spanje, Verenigd Koninkrijk, Joegoslavië, Zweden en Zwitserland. 
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Kennisontwikkeling voor het communicatiemanagement, 1990-2002 gaat over een onderzoek dat ik 

deed samen met een collega uit Berlijn,ten behoeve van een vergelijking van waar Duitse en Nederlandse 

wetenschappers mee bezig zijn en wat dit betekent voor de kennisontwikkeling over communicatiemana-

gement in die twee landen. Het artikel over de vergelijking is gepubliceerd in Journal of Communication 

Management, 2006, vol.1, pp.18-26 (met als titel Trends in Public Relations and Communication Ma-

nagement Research), en daarom gemakkelijk op te vragen. Maar ik had in 2004 ook een artikel geschre-

ven over de Nederlandse situatie. Het is nooit gepubliceerd maar geeft wel een mooi inkijkje in de stand 

van zaken in Nederland, althans tot 2002. We zijn nu tien jaar verder, maar of er veel veranderd is? Ik 

vermoed dat er wel veel meer proefschriften zijn verschenen in de laatste tien jaar dan in de periode er-

voor, maar ik denk dat de conclusies van dit onderzoek nog steeds gelden: grote versnippering van ken-

nisopbouw, meer proefschriften buiten de communicatiewetenschap dan daarbinnen, en (mede daar-

door?) weinig aandacht voor communicatie als interessant begrip in het communicatiemanagement. 

 

 

Kennisontwikkeling voor het communicatiemanagement, 1990-2002 

 

Betteke van Ruler 

 

Het management van en het onderwijs in organisationele communicatie, zoals het terrein wordt genoemd 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is een snel groeiend veld in Nederland. In de communicatieweten-

schap is inmiddels de helft van het wetenschappelijk personeel hierop gericht. Uit het in dit artikel gepre-

senteerde onderzoek naar in Nederlandse proefschriften ontwikkelde kennis blijkt echter dat organisatio-

nele communicatie als wetenschappelijk kennisgebied nog nauwelijks is ontgonnen, laat staan dat het een 

coherent veld is. In de meeste proefschriften over aspecten van organisationele communicatie wordt het 

begrip communicatie bovendien zelden tot thema verheven. Van communicatietheorie wordt lang niet 

altijd gebruik gemaakt, en nauwelijks een kwart van de proefschriften stelt de theorie ter discussie.  

 

 

Inleiding 

 

Organisationele communicatie wordt al bestudeerd sinds de jaren dertig; maar binnen de communicatie-

wetenschap is het een relatief jong fenomeen dat pas in de jaren zestig gestalte heeft gekregen (Tompkins 

& Wanca-Thibault, 2001). De communicatiewetenschap in Nederland richtte zich tot de jaren negentig 

veel meer op de maatschappelijke communicatie dan op de organisationele. Dat is echter sterk veranderd. 

Uit een overzichtsstudie van communicatiewetenschappelijke onderzoeksterreinen anno 1999 blijkt dat 

alle afdelingen die communicatiewetenschappelijk onderzoek doen wetenschappers hebben die op de 

organisationele kant zijn gericht; in enkele universiteiten is dit zelfs een meerderheid (Kleinnijenhuis & 

Saeys, 1999). De opleidingen aan de UvA en de VU profileren zich nu ook als opleidingen met twee pij-

lers: maatschappelijke en organisationele communicatie, terwijl Toegepaste Communicatiewetenschap 

aan de UT zich van het begin af aan richtte op de communicatie in de context van organisatie. Als studie-

terrein is het dus doorgedrongen tot de Nederlandse communicatiewetenschap, die van oudsher vooral 

was gericht op communicatie als maatschappelijk proces en de rol van de pers hierin. De nadruk in de 

Engelstalige literatuur over organizatonal communication ligt van oudsher vooral op de interne communi-

catie, al begint dit te veranderen. In Nederland (en Duitsland) wordt organisationele communicatie door-

gaans breder opgevalt, als “communicatie in en van organisaties” (Theis, 1994:13). Vanuit deze afbake-

ning wordt duidelijk dat het terrein al veel langer wordt bestudeerd in Nederland, zij het vooral onder de 

noemers public relations, voorlichting, interne communicatie, marketingcommunicatie en corporate 

communicatie, waarbij met name corporate communicatie bedoelt het hele terrein van communicatie in en 

van organisaties te overzien (zie Van Riel, 1996, 2001). Door de bedrijfskundige definiëring van corpora-

te communicatie als “afstemming van uitingen, symbolen en gedrag”( Van Riel, 2001: 5), heeft dit con-

cept een zo specifieke connotatie dat het niet kan worden gebruikt als koepel term voor het hele gebied. 

Wij hanteren daarom in navolging van Kleinnijenhuis en Saes (1999) de term organisationele communi-

catie, waarmee wij net als zij doelen op “alle communicatie in de context van organisatie”.  

 



Ondertussen is de praktijk van communicatiemanagement en –advies uitgegroeid tot een bloeiende indus-

trie met 11.500 adviesbureaus en met in 9 van de 10 middelgrote en grote organisaties (dat wil zeggen: 

met meer dan 50 werknemers, één of meer specialisten die in hun taakomschrijving de zorg voor commu-

nicatieactiviteiten hebben staan (Van Ruler & De Lange, 2000). Hoewel de aandacht in het vakgebied van 

oudsher vooral is gericht op de externe communicatie, constateerde Kleijn (1995) in het midden van de 

jaren negentig al dat interne communicatie door managers gezien wordt als één van de belangrijkste kri-

tieke succesfactoren van de organisatie om te overleven. Volgens diverse publicaties in het vakblad 

Communicatie is interne communicatie het deel van de praktijk van het communicatiemanagement dat het 

sterkst groeit. Het behoort dus zonder meer tot het vakgebied naast public relations, reclame, etc. De Be-

roepsvereniging voor Communicatie constateerde eind 2002 dat de productie van communicatiemiddelen 

weliswaar het hart van het vakgebied blijft maar dat de energie van de communicatieprofessional op het 

ogenblik allereerst wordt opgeslokt door “de groeiende rol van communicatie in organisatieveranderin-

gen” en als tweede door de “steeds grotere aandacht voor communicatie op managementniveau” waarmee 

wordt gedoeld op de instrumentele inzet van communicatie om bepaalde doelen te bereiken (Lebbing, 

2002). Het vakgebied ontwikkelt zich daardoor van een ambachtelijk gebied naar een terrein waarvoor 

kennis nodig is over hoe communicatie in de context van organisatie werkt, en daarmee over het brede 

terrein van de organisationele communicatie.  Deze groeiende belangstelling voor de organisationele 

communicatie naast de maatschappelijke, blijkt ook uit de enorme toestroom van studenten voor oplei-

dingen waarin deze kant van de communicatiewetenschap aandacht krijgt.  

Algemeen wordt aangenomen dat de aard van de problematiek van organisationele communicatie en de 

invulling ervan in de praktijk cultuurafhankelijk is (Sriramesh & Vercic, 2003). Dat betekent dat kennis 

op dit gebied niet zonder meer kan worden ontleend aan een body of knowledge die in andere culturele is 

ontwikkeld maar dat er ook eigen kennisontwikkeling nodig is. De vraag die hier aan de orde wordt ge-

steld is of de steeds groter wordende aandacht voor organisationele communicatie in de praktijk en binnen 

universiteiten inmiddels ook heeft geleid tot de ontwikkeling van een body of knowledge voor dit gebied, 

en zo ja, hoe deze eruit ziet. Daartoe wordt in de volgende paragrafen eerst het terrein nader gedefinieerd.  

 

Organisationele communicatie als onderzoeksterrein 

 

In 1987 verscheen het eerste overzichtshandboek van organisationele communicatie, het Handbook of 

Organizational Communication (Jablin et al., 1987). Een jaar later verscheen een ander invloedrijk hand-

boek, geredigeerd door Goldhaber en Barnett (1988). Sinds die tijd is een grote reeks handboeken en mo-

nografieën verschenen onder de noemer organizational communication (zie voor een overzicht The New 

Handbook of Organizational Communication, Jablin & Putnam, 2001). Bovendien is er een stroom van 

wetenschappelijke publicaties op gang gekomen en is er inmiddels een wetenschappelijk tijdschrift, Ma-

nagement Communication Quarterly, dat zich speciaal met dit terrein bezig houdt. Al deze handboeken 

laten zien dat organisationele communicatie in het Engelstalige gebied een aanzienlijk onderzoeksterrein 

is geworden, met name sinds de jaren zestig. Hoewel de aandacht aanvankelijk vooral was gericht op het 

gecommuniceer tussen managers en medewerkers, wordt het terrein steeds breder omvat het nu een ruim 

scala van aspecten van communicatie in de context van organisatie inclusief aandacht voor externe com-

municatie (Jablin & Putnam, 2001). Daarmee wordt het onderzoeksgebied derhalve ‘communicatie in de 

context van organisatie’ al moet hierbij worden opgemerkt dat de aandacht voor marketingcommunicatie 

binnen organizational communication (nog) niet groot is. 

 

Het onderzoek naar organisationele communicatie wordt vaak ingedeeld naar paradigmatisch perspectief. 

Aan de ene kant staat dan het functionalistische paradigma centraal, van waaruit communicatie wordt 

gezien als een ‘activiteit waardoor organisatiedoelen verwezenlijkt kunnen worden’. Door via bepaalde 

middelen en kanalen met bepaalde categorieën personen op een bepaalde manier te communiceren, kan 

bijgedragen worden aan de realisatie van eerder gestelde doelen. Dit staat tegenover het interpretatieve 

paradigma van communicatie als ‘sociaal proces waardoor organisatie tot stand komt’. In het sociale pro-

ces van communicatie worden interpretaties over de werkelijkheid ontwikkeld waardoor bepaalde beslis-

singen worden genomen die leiden tot bepaalde actie (cf. Andrews & Herschel, 1996:13; zie ook Deetz et 

al., 2000; Pacanowski & O’Donnell-Trujillo, 1983). Omdat in het functionalistische paradigma vaak uit-

gegaan wordt van eisen van het management, wordt dit ook wel een managementperspectief genoemd 



terwijl het interpretatieve perspectief meer een medewerkers perspectief is. In het functionalistische per-

spectief ligt de nadruk op de effecten van de communicatie; in het interpretatieve perspectief op het pro-

ces waardoor bepaalde interpretaties (beslissingen over hoe te handelen) tot stand komen, en op de patro-

nen die daarin kunnen worden onderkend. Tompkins & Wanca-Thibault (2001) concluderen in een over-

zichtsstudie van (Engelstalig) onderzoek naar organisationele communicatie dat het effectperspectief do-

minant was in de eerste decennia van het onderzoek naar organisationele communicatie, terwijl de laatste 

decennia het procesperspectief dominant is. Zij zien zelfs een sterke verschuiving naar “communicational 

theorizing about organizing”(p.xxix). Ook Deetz et al. (2000) stelden onlangs voor organisationele com-

municatie alleen nog maar te behandelen als een bepaalde ‘visie op organisatie’, daarbij steunend op een 

interpretatief paradigma en op de gedachte dat ‘in gecommuniceer georganiseer tot stand komt’ (zie ook 

Taylor & Emery, 2000). Binnen de divisie organizational communication van de ICA is het interpretatie-

ve perspectief al een aantal jaren dominant. De twee door de Beroepsvereniging voor Communicatie ge-

definieerde trends in het communicatievak passen in deze beide perspectieven: de rol van communicatie 

als managementinstrument past bij het effectperspectief, terwijl de rol van communicatie in organisatie-

verandering eerder past bij het procesperspectief. Het ligt dus voor de hand dat beide perspectieven be-

langrijk zijn voor de kennisontwikkeling van organisationele communicatie in Nederland.  

 

Van Riel ontwikkelde in het begin van de jaren negentig een visie op wat in dit artikel organisationele 

communicatie wordt genoemd en noemde dat ‘corporate communicatie’. Hij omschrijft dat als een “ma-

nagementinstrument waarmee alle bewust gehanteerde vormen van in- en externe communicatie zodanig 

op elkaar worden afgestemd dat een positieve uitgangspositie ontstaat met de doelgroepen waarmee men 

een afhankelijkheidsrelatie heeft.” (Van Riel, 1996:33). Hij verwijst hiermee naar een effectperspectief 

waarbij de nadruk ligt op planning van communicatieprogramma’s die een bepaald resultaat opleveren dat 

(het management van) de organisatie ondersteunt bij de effectuering van de strategische keuzes. Al eerder 

had Van Riel (1992) twee hoofdvormen van communicatie gedefinieerd: marketingcommunicatie en con-

cerncommunicatie (alle communicatie behalve de marketingcommunicatie). Deze indeling is afgeleid van 

een veel voorkomende verdeling binnen organisaties van verantwoordelijkheid voor public relations en 

voorlichting aan de ene kant en marketingcommunicatie en reclame aan de andere kant. In 1996 voegt 

Van Riel managementcommunicatie (communicatie aangestuurd door managers) aan deze indeling toe en 

kiest hij voor de term organisationele communicatie in plaats van concerncommunicatie. Het verschil 

tussen beide benamingen wordt echter door Van Riel niet verder uitgewerkt, waardoor niet duidelijk 

wordt wat hij hiermee precies bedoelt. In de praktijkliteratuur wordt daarom meestal vastgehouden aan de 

verdeling interne communicatie en externe communicatie (vaak onderverdeeld in marketingcommunicatie 

en public relations). De sturing van de organisationele communicatie noemen wij hier in navolging van 

Van Woerkum (1992), Grunig (1992) en CERP (1993) communicatiemanagement.  

 

In een Europees expertonderzoek naar de afbakening van wat tot het terrein van communicatiemanage-

ment hoort, werd geconcludeerd dat het terrein gezien kan worden als een gebied met vier aspecten: 

 Planning van communicatieve interventie: ontwikkeling en uitvoering van programma’s voor 

de communicatie met in- en externe (commerciële en andere) publieken ten behoeve van de 

implementatie van strategische keuzes 

 Communicatiemiddelen: productie van effectieve middelen ter ondersteuning van de commu-

nicatie in- en extern 

 Communicatieve competentie: verbetering van de communicatieve competentie van leden van 

de organisatie  

 Reflectie op communicatief handelen: ondersteuning van de ontwikkeling van strategische 

keuzes (identiteit) en de verwoording ervan (framing) in het licht van verschuivende standpun-

ten ten aanzien van relevante issues in de openbaarheid (Van Ruler & Vercic, 2002; Van Ruler 

et al., 2004). 

 

De planning en de middelen zijn de klassieke gebieden in de beroepspraktijk, die in de universitaire we-

reld ook wel onder de term ‘design’ worden gegroepeerd (Gutteling et al., 1999), terwijl de reflectie en 

competentieontwikkeling veel nieuwere gebieden zijn. De staatscommissie die onlangs adviseerde over 

de toekomst van de overheidscommunicatie (Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, 2001) legde 

ook nadruk op deze twee gebieden als aspecten die steeds belangrijker worden. In het vakgebied klaagt 



men dat hierover weinig kennis voorhanden is. Het ligt dus voor de hand te verwachten dat met name 

deze twee terreinen aandacht krijgen in een body of knowledge. Uit een artikelenreeks in Communicatie 

bleek echter dat de effectiviteit van communicatieprogramma’s ook een toenemend aandachtsveld is voor 

professionals, omdat zij steeds vaker moeten aantonen wat zij hebben bereikt. Als daarbij wordt bedacht 

dat de middelen worden ingezet om bepaalde doelen te bereiken, dan mag worden verondersteld dat alle 

vier de hiervoor onderscheiden aspecten onderdeel vormen van een body of knowledge. Hierbij mag wor-

den verondersteld dat de planning en de middelen typische onderdelen zijn die goed passen binnen het 

effectperspectief, terwijl de coaching en de reflectie meer passen bij het procesperspectief op communica-

tie. De verwachting is dan ook dat onderzoek hiernaar gebruik maakt van theorieën uit het effect- dan wel 

het procesperspectief. 

 

 

Kennisproductie in Nederland 1990-2002 

 

De vraag die deze ontwikkelingen in de theorievorming over en afbakening van organisationele com-

municatie oproept, is hoe de kennisproductie op dit gebied in ons land er uit ziet en of vanuit de ges-

chetste ontwikkelingen leemten moeten worden geconstateerd in die kennisontwikkeling.  

Een groot deel van de kennisontwikkeling vindt plaats via onderzoek binnen universiteiten. Gezien de 

doorgaans grote onderwijslast van het zittende wetenschappelijk personeel moet de kennisontwikkeling in 

toenemende mate komen van promovendi. Om die reden en om het onderzoek beheersbaar te houden, is 

het beperkt tot de kennisproductie via proefschriften. Daarbij is de periode 1990-2002 onder de loep ge-

nomen, omdat verwacht mag worden dat voor die tijd nauwelijks van kennisproductie sprake is. 

 

Onderzoeksopzet 

Hoewel de onderzoeksvraag op het oog simpel is, bleek deze niet gemakkelijk te beantwoorden. Door de 

slechte traceerbaarheid van de proefschriften koste het erg veel moeite een goede groslijst te ontwikkelen. 

Bovendien bleken veel van de proefschriften moeilijk verkrijgbaar te zijn in de universiteitsbibliotheken 

en moest soms zelfs een beroep worden gedaan op de auteur zelf.  

Allereerst is met behulp van grote universitaire bibliotheekcatalogi
i
 en particuliere bestanden een groslijst 

gemaakt van relevante titels van proefschriften. De resulterende eerste groslijst bestond uit 66 titels. Alle 

titels zijn vervolgens beoordeeld op hun relevantie voor de body of knowledge van organisationele com-

municatie. Criterium was of het onderzoek ging over ‘de problematisering van communicatie in de con-

text van organisatie’ zoals hiervoor omschreven. Een deel van de titels viel af omdat op geen enkele ma-

nier een verwijzing werd gemaakt naar de organisationele context. De resterende lijst is voorgelegd aan 

managers van onderzoeksscholen en hoogleraren in de communicatiediscipline, aan wie werd gevraagd 

aan te geven of deze proefschriften terecht waren geselecteerd en zo nodig suggesties te geven voor aan-

vullingen van de lijst. Op deze manier werd volledigheid zo goed mogelijk zeker gesteld.  

Deze tweede groslijst is helemaal meegenomen in een eerste analyse waarbij alle proefschriften zijn ver-

zameld en de samenvattingen zijn bestudeerd. Doordat titels van proefschriften soms nogal ‘misleidend’ 

waren, viel alsnog een aantal proefschriften af. Uiteindelijk zijn 37 proefschriften in het onderzoek mee-

genomen.
ii
 Hierbij speelden twee subvragen een rol: de demografie van de kennisproductie en de inhoud 

ervan. Deze twee zaken komen hieronder aan de orde. 

 

Demografie van de kennisproductie 
Omdat organisationele communicatie gezien kan worden als een zich ontwikkelend onderdeel van de 

communicatiewetenschap waar grote vraag naar is, veel studenten op afkomen en steeds meer weten-

schappelijk personeel op wordt aangenomen, zou verwacht mogen worden dat het aantal proefschriften in 

de loop van de jaren stijgt. Dat is echter niet het geval: 19 van de 37 proefschriften zijn geproduceerd 

tussen 1995-1998. Hoewel er in de eerste jaren inderdaad sprake is van een stijgende lijn, is de productie 

daarna beduidend gedaald met een dieptepunt in 2011 met nul proefschriften. De verdeling staat in figuur 

1. Universiteiten werken met onderzoeksprogramma’s die zijn bedoeld om een gestage productie 



 

Figuur 1. Jaar van uitgave van de in de analyse meegenomen proefschriften (N=37). 

 

van kennis op een bepaald gebied op te leveren. De demografie van de proefschriften in organisationele 

communicatie laat zien dat dit veld wordt aangevoerd door drie hoogleraren. Prof.dr. C.M.J. van Woer-

kum van de Wageningen Universiteit heeft de grootste productie van proefschriften op dit gebied, name-

lijk 4 in de onderzoeksperiode, direct gevolgd door prof.dr. C.B.M. van Riel van de Erasmus Universiteit 

en prof.dr. J.G. Stappers van de Katholieke Universiteit Nijmegen (in 1995 met emeritaat gegaan) met 

beide 3 proefschriften in de onderzoeksperiode. Dan zijn er nog drie promotoren met twee  proefschriften 

(prof.dr. C. Röling van de Landbouwuniversiteit en prof.dr. O. Wiegman van de Universiteit Twente 

(beide niet meer op dit gebied werkzaam).  

De overige 23 proefschriften zijn begeleid door 21 verschillende promotoren. Als we bedenken dat er bij 

de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit Twente geen andere proefschriften op dit gebied 

zijn verschenen tot nu toe en de twee genoemde hoogleraren met emeritaat zijn, moeten we concluderen 

dat er op dit moment maar twee onderzoeksgroepen zijn die een redelijk constante productie van kennis 

naar organisationele communicatie opleveren: de groep-Van Woerkum en de groep-Van Riel (zie figuur 

2). Daarbij dient te worden aangetekend dat de groep-Van Woerkum geen output meer heeft laten zien. 

 

Figuur 2. De proefschriften verdeeld naar promotoren (N=37)] 
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De disciplinaire thuisbasis van de onderzochte proefschriften is net zo versnipperd als de promotoren zijn. 

De bedrijfskunde (incl. organisatiekunde) levert nog de meeste proefschriften op (8), gevolgd door com-

municatiewetenschap (5) en letteren (5) en de leerstoelgroep Communicatie en Innovatie van de Land-

bouwuniversiteit (4). Daarnaast zijn de proefschriften te vinden in alle mogelijke andere disciplines: de 

bestuurskunde, de (sociale) psychologie, maar ook de economie, rechgten, (land)bouwkunde, de theolo-

gie, de biologie en de wijsbegeerte. Hiermee wordt duidelijk dat organisationele communicatie niet ofwel 

in de communicatiewetenschap ofwel in de organisatiewetenschap wordt bestudeerd. Eerder is sprake van 

een onderzoeksterrein dat kennelijk overal kan thuishoren. 

 

Tenslotte komt in relatie met de demografie van de kennisproductie ook de aard van het onderzoek aan de 

orde. Een jong wetenschappelijk terrein levert doorgaans weinig toetsend onderzoek op (zie Ronneberger 

& Rühl, 1993 voor een analyse van de situatie t.a.v. public relations in Duitsland). Het blijkt ook op te 

gaan voor organisationele communicatie: zeven van de 37 proefschriften behelzen een toetsend onder-

zoek, tegenover 23 waarin een verkennend onderzoek wordt beschreven. Drie proefschriften zijn histo-

risch-beschrijvend en in de overige (4) ligt de nadruk op de ontwikkeling van een diagnostisch instru-

ment. In figuur 3 zijn deze resultaten weergegeven. 

 

Figuur 3. De aard van de proefschriften (N=37) 

 

Conclusie 

De analyse van de demografische kenmerken van de proefschriften laat een versnipperd beeld zien. Er 

zijn twee duidelijke onderzoeksgroepen te onderscheiden (Van Woerkum en Van Riel) maar echt groot is 

hun productie qua proefschriften niet. Daarnaast is de kennisproductie zeer sterk verspreid over allerlei 

disciplines en promotoren. Kennelijk is eerder sprake van een thema dat ‘erbij’ wordt gedaan als dat toe-

vallig zo uitkomt, dan van een thema waarvoor een echt onderzoeksprogramma wordt ontwikkeld. Ver-

reweg de meeste proefschriften zijn verkennend van aard, waardoor de beschikbare wetenschappelijke 

kennis op het gebied van organisationele communicatie slechts marginaal van toetsende aard is. Ook is 

het niet zo dat in de loop van de jaren meer toetsend onderzoek wordt uitgevoerd en minder verkennend. 

Dat het een zich duidelijk ontwikkelend terrein is, valt ook niet te constateren op basis van deze gegevens: 

de productie is de laatste jaren juist afgenomen in plaats van toegenomen. 
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communicatie binnen letteren. Daarnaast blijkt het ook een belangrijk thema te zijn binnen de bedrijfs-

kunde. Opvallend is dat er evenveel proefschriften zijn gewijd aan interne communicatie als aan de beide 

vormen van externe communicatie (public relations & voorlichting en marketingcommunicatie & recla-

me). Dat valt met name op omdat veel auteurs menen dat marketingcommunicatie veel beter onderbouwd 

is dan de overige organisationele communicatie (bijv. Van Riel, 1992). Kennelijk is dat dan een kennister-

rein dat niet via proefschriften wordt ontwikkeld. 

  

Even verrassend is de aandacht voor de hiervoor genoemde vier deelterreinen: planning, middelen, com-

municatieve competentie, reflectie op identiteits- en beleidsontwikkeling en profilering. (Van Ruler et al., 

2004). Ten behoeve van de categorisering van de proefschriften naar deelterreinen was in dit onderzoek 

één aspect toegevoegd: de reflectie op het handelen van de professionals in het communicatievak zelf. 

Deze categorie werd eerder door Pavlik (1987: 81) onderscheiden als een belangrijke categorie in het 

onderzoek naar public relations; hij noemde dat “introspective reseach”.  

Uit de verdeling van de proefschriften naar deelterreinen blijkt dat de meeste proefschriften gaan over 

communicatieplanning (13). Kennelijk is het werkterrein van de professionals ook een belangrijk onder-

deel: bijna een zesde (6) is gericht op de reflectie op het professionele handelen van communicatiemana-

gers en -adviseurs. Opvallend is ook het geringe aantal proefschriften dat is gericht op de vraag welke 

middelen hoe effectief zijn (4), terwijl dat in het Anglo-Amerikaanse onderzoek in de eerste decennia 

juist erg veel aandacht kreeg (Tompkins & Wanca-Thibault, 2001) en de productie van middelen boven-

dien gezien wordt als “het hart van het vakgebied” (Lebbing, 2002). Het onderzoek  naar communicatieve 

competentie in organisaties is mager vertegenwoordigd met in het totaal drie proefschriften. Verrassend 

groot is het aantal proefschriften (11) dat gericht is op communicatie in beleidsontwikkeling en identi-

teitsontwikkeling. Dat wordt in het communicatiemanagement dan wel gezien als een nieuw terrein, maar 

dat is het overduidelijk in de kennisproductie niet. De reflectie op profilering en daarin gekozen frames 

om de werkelijkheid te duiden kon overigens niet worden terug gevonden in de kennisproductie. Dit valt 

op omdat dit in de politieke communicatie wel een belangrijk studieterrein is. Dit gaat samen met het 

totaal ontbreken van proefschriften over de maatschappelijke rol van organisationele communicatie (in 

Duitsland een groot onderdeel van de kennisontwikkeling op dit gebied). 

 

Als laatste is gezocht naar de vraag welke communicatietheorieën wordt gehanteerd in de proefschriften, 

en of er sprake is van scholen op dit gebied. Van een proefschrift waarvan de auteur aangeeft dat het gaat 

over communicatie in of van organisaties (of woorden van gelijke strekking hanterend) mag worden ver-

wacht dat de communicatietheorie aan de orde komt. Dit blijkt echter allerminst vanzelfsprekend. Slechts 

negen van de 37 proefschriften besteden substantieel aandacht aan bij de thematiek toepasbare communi-

catietheorieën.  Eveneens negen halen één enkele definitie of model van communicatie aan zonder verder 

commentaar. Opvallend dat dit een enkele auteur er niet van weerhoudt te stellen dat er een diepgravende 

studie wordt gedaan naar communicatieprocessen in de organisatie en zich toch te beperken tot het aanha-

len van één definitie, in dit geval van Cherry (1966). Een ander die zegt iets soortgelijks te doen, houdt 

het bij één alinea over communicatie, waarbij uitsluitend de mathematische communicatietheorie van 

Shannon (Shannon & Weaver, 1949) wordt aangehaald, en spendeert verder geen woord aan communica-

tietheorie. Ronduit verbazingwekkend is het dat 19 van de 37 proefschriften geen enkele communicatie-

theorie verwoorden noch enige alinea wijden aan communicatie als begrip. Slechts negen van de 37 

proefschriften besteden substantieel aandacht aan bij de thematiek toepasbare communicatietheorieën. 

Hoewel de meeste auteurs wel degelijk de term communicatie gebruiken, zien zij het kennelijk niet als 

iets dat gedefinieerd moet worden, laat staan als iets waarover getheoretiseerd moet worden. 

   

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de categorisering van de kennisproductie over organisationele communi-

catie een zeer versnipperd beeld laat zien waaruit bovendien blijkt dat er relatief veel aandacht is voor de 

reflectie op de professionals en de professie en relatief zeer weinig aandacht voor de toetsing van theorie-

en. Het is opvallend dat de organisationele communicatie – en dan met name de interne communicatie en 

communicatie in de beleidsontwikkeling – voor veel verschillende disciplines een relevant terrein lijkt te 

zijn om diepgaande studie naar te doen en een proefschrift over te schrijven. Het is echter schrijnend dat 

men nauwelijks interesse toont om bij die studies gebruik te maken van de communicatietheorie teneinde 

het onderzoek richting te geven. Vooral deze laatste conclusie is ontluisterend voor de communicatiewe-



tenschap en doet de vraag doen rijzen of de communicatiewetenschap wel herkend wordt als een weten-

schappelijke discipline. 

 

Conclusie en discussie 

 

Met dit onderzoek is aangetoond dat de kennisontwikkeling op het gebied van de organisationele commu-

nicatie erg mager is. Gemiddeld worden nét 3 proefschriften per jaar afgeleverd die een bijdrage vormen 

aan een body of knowledge van het terrein. Het is teleurstellend om te moeten concluderen dat de meer-

derheid van die proefschriften niet voortbouwt op eerdere kennis, gezien het hoge aantal verkennende 

proefschriften die bovendien uit zeer verschillende disciplines komen en niet naar elkaar plegen te verwij-

zen, laat staan op elkaar voortbouwen. Nog teleurstellender is het dat de communicatietheorie er blijkbaar 

niet in slaagt voldoende in interessant te zijn voor onderzoek naar organisationele communicatie. Het 

aandeel gebruikte communicatietheorie is zeer mager, en bovendien vaak verouderd en niet ter zake 

doende voor de thematiek. Kennelijk wordt weinig herkend dat  organisationele communicatie niet alleen 

een probleem van de organisatie, beleid of bedrijfsvoering kan zijn, maar een belangrijke communicatie 

dimensie heeft, ook niet als men wel de term communicatie daarbij gebruikt. 

  

In de Baschwitz lezing 2003 vroeg James Taylor, emeritus hoogleraar organizational communication uit 

Montreal, Canada, zich af of organizational communication een discipline is, en zo ja, wat de funderende 

theorieën zouden moeten zijn. Hij concludeert dat hij geen sterke zaak heeft omdat vrijwel alle belangrij-

ke auteurs laten zien dat het zelfs geen coherent veld is, laat staan een discipline. Hij haalf bjivoorbeeld 

Miller (2002: 12 en 15) aan, die stelt: “We are a fragmented discipline, characterized by a high level of 

interdisciplinairy persuits”, en Conrad en Haynes (2001) die concluderen dat “many people view organi-

zational communication as an amalgam of disparate research traditions, each with its own core constructs, 

epistemological assumptions, and methodological commitments”(p.47). Het is dus kennelijk niet alleen in 

Nederland een gefragmenteerd gebied. Volgens Taylor is dat vooral een probleem omdat er dan geen 

‘community of practice’ kan worden ontwikkeld waardoor er niet aan kennisopbouw gedaan kan gaan 

worden. Om dat te kunnen heeft men volgens Taylor op z’n minst een ‘common sets of objects’ nodig en 

een ‘common language’. Hij stelt ten eerste voor om organizational communication te zien als een vanuit 

communicatietheorie gestuurde visie op organisatie, en ten tweede om zijn theorie van coöriëntatie als 

communicatietheoretische basis te nemen (zie Taylor & Van Every, 2000). In een eerste discussie  vond 

zijn eerste voorstel veel weerklank, het tweede riep verdeeldheid en twijfel op, zowel vanwege het coöri-

ëntatiemodel zelf als vanwege de vraag of het nodig / nuttig is van één theorie uit te gaan. Op z’n minst is 

dit een discussie waard. 

 

NB: Een verkorte versie van dit artikel verscheen in Journal of Communication Management, als een 

vergelijkende studie van Duits en Nederlands onderzoek. Dit onderzoek maakte deel uit van een grotere 

vergelijkende studie naar de kennisontwikkeling in organisationele communicatie en public relations in 

Duitsland en Nederland. Drs. Marjolein Meijer was behulpzaam bij het verzamelen van de data voor het 

Nederlandse deel – hierin ondersteund door Marieke Hanegraaf en Birgit Reinders. 
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i
 Te weten: www.ubvu.vu.nl, www.picarta.nl, www.siswo.nl en www.uba.uva.nl 

ii
 De sub-categorie ‘gezondheidscommunicatie’ – waar vrij veel onderzoek naar is gedaan in de laatste 

tien jaar - is daar niet inbegrepen. Hoewel er meestal wel een organisationele context te bespeuren  

http://www.ubvu.vu.nl/
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