
Van ornament naar instrument, de behoedzame groei van het communicatiemanagement, is een 

overzichtsartikel over de ontwikkeling van het communicatiemanagement. Er is overlap met het artikel 

over de ontwikkeling van voorlichting en ook een beetje met het artikel over wat auteurs zeggen over 

public relations, die allebei zijn opgenomen in het boek Met het oog op communicatie, reflecties op het 

communicatievak. Ik heb dit artikel daarom niet in het boek toegevoegd, maar het is toch een erg 

interessant verhaal, vooral omdat het zo mooi laat zien hoe die twee gescheiden werelden van public 

relations en voorlichting ineens samengingen in dat nieuwe: communicatie(management).En die slag was 

snel gemaakt want nu snap niemand meer iets van dat onderscheid tussen public relations en 

voorlichting. Reclamemensen noemen zichzelf tegenwoordig ook vaak communicatiespecialisten, maar de 

werelden waren tot voor kort nog erg gescheiden. En ook dat begint te veranderen, vooral door de komst 

van de social media waardoor de reclame ineens allerlei technieken gebruikt die van oudsher bij public 

relations / communicatiemanagement hoorden.  
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‘Zonder voorlichters zou de krant heel wat dunner zijn.’ Het meeste van wat wij weten over de wereld en 

wat daarin gebeurt, vernemen wij via massamedia. Veel van wat er via de media wordt bericht, is 

aangeboden door persvoorlichters, PR-functionarissen, publiciteitschefs of hoe ze ook mogen heten. Als 

die er niet zouden zijn, was de krant lang niet zo dik en zou de televisie niet weten waarmee ze haar 

programma’s moest vullen. Massamedia hebben informatie nodig, voorlichters bieden die aan. Daarnaast 

verzorgen dit soort communicatieprofessionals een enorm scala aan eigen media: nieuwsbrieven, 

relatiemagazines, folders, brochures, leaflets, billboards tot kant-en-klare televisieprogramma’s aan toe, 

allemaal bedoeld om aandacht te vragen voor diensten, producten of het beleid van hun organisatie. Op 

Internet verschijnen ook steeds meer websites van professionele, belangengebonden aanbieders: 

voorlichters en andere functionarissen die aandacht vragen voor kwesties waar hun organisatie mee te 

maken heeft. 

Al deze media leveren hard en zacht nieuws en andere wetenswaardigheden die we (als privé-persoon, 

maar ook zakelijk, dus ook als journalist) gebruiken om ons een mening te vormen, om beslissingen te 

nemen, om ons een beeld te vormen van de wereld om ons heen. Publieke informatievoorziening drijft 

dan ook voor een flink deel op wat organisaties als Philips, Gasunie, Greenpeace, de Raad van Kerken of 

het ministerie van Binnenlandse Zaken, betaald of onbetaald, via hun eigen media of via de massamedia, 

in de openbaarheid brengen. De manier waarop dat gebeurt, is van grote invloed op wat wij weten en hoe 

wij dat weten. De maatschappelijke invloed van het communicatiemanagement is daardoor aanzienlijk. 

Het is dan ook voor iedereen nuttig om te weten hoe deze belangengebonden informatiestroom 

functioneert en wat de producenten ervan beogen. Daarover gaat dit hoofdstuk. 

 

 

Voorlichting en public relations; de strategieën 

 

Over voorlichting staan twee dingen vast: voorlichting is een bewuste, doelgerichte en specialistische 

activiteit. En voorlichting zet mensen aan het denken over bepaalde kwesties. Daarover bestaat geen 

verschil van mening. Over de bedoelingen ermee is echter altijd discussie geweest. In de literatuur zijn 

twee argumenten te vinden waarom organisaties voorlichting willen geven: 

1 het dienstverlenende argument: voorlichting wordt gegeven om kennis of inzicht te vermeerderen, opdat 

de voorgelichte weet wat en waarvoor hij of zij kiest of beslist, of om de mondigheid van mensen te 

bevorderen, opdat hij of zij leert dat en hoe je kunt kiezen; 



2 het instrumentele argument: voorlichting wordt gegeven om te overtuigen, opdat de voorgelichte zich 

voegt naar de ideeën van de voorlichtende instantie en zich gaat gedragen zoals het maatschappelijk 

aanvaardbaar wordt geacht. 

 

Met deze twee argumenten is tegelijkertijd het dilemma van de voorlichting getekend. De 

dienstverlenende en instrumentele bedoelingen om voorlichting te geven gaan slecht samen en leiden tot 

allerlei misverstanden. Vanuit het dienstverlenende argument wordt de vrijheid van de ander om zelf zijn 

of haar oordeel te vormen namelijk volledig gerespecteerd en zelfs gepropageerd. Bij het instrumentele 

argument gaat het erom dat men zich een oordeel vormt in een bepaalde, in een breder beleidskader 

geformuleerde richting. Het begrip vrijheid past daar slecht bij. 

Waren er in de jaren zeventig duidelijk verschillende ‘scholen’ over wat voorlichting wel mag en niet 

mag en wat eronder valt en niet valt, inmiddels zijn deze vormen van voorlichting in de praktijk allemaal 

te vinden en wel als strategieën om bij te dragen aan de oplossing van bepaalde problemen. Vanuit het 

dienstverlenende argument zijn twee strategieën te vinden: informatieve en educatieve voorlichting, 

vanuit het instrumentele argument is één strategie gangbaar: persuasieve voorlichting. Deze strategieën 

zijn uitvoerig beschreven door Van Woerkum en Kuiper (1995). In opkomst is een nieuwe, vierde vorm 

van voorlichting die de twee argumenten combineert: interactieve voorlichting. 

 

Informatieve voorlichting wordt gegeven om mensen behulpzaam te zijn bij het vormen van hun mening 

of het nemen van een beslissing over iets waarmee zij zitten. Voorlichters die hier op uit zijn, moeten 

ervoor zorgen dat mensen die informatie zoeken hen weten te vinden, dat de aangeboden informatie zo 

goed mogelijk is afgestemd op de vragen van de informatiezoekers en begrijpelijk voor hen is. De 

voorlichter gebruikt hiervoor een heel scala van middelen, van persoonlijke voorlichting via folders en 

nieuwsbrieven, tot advertenties en spotjes op tv. Voorwaarde voor effectieve informatieve voorlichting is 

uiteraard dat de voor te lichten personen behoefte hebben aan informatie. Dit impliceert dat zij hun eigen 

informatieprobleem helder moeten kunnen definiëren, dat zij op zoek moeten willen gaan naar informatie 

en dat zij in staat moeten zijn om informatie te verwerken en zich een mening te vormen of een beslissing 

te nemen. Aan deze voorwaarden voor effectieve informatieve voorlichting wordt lang niet altijd voldaan. 

Heel veel mensen zijn helemaal niet besluitvaardig, hebben helemaal geen zin of zijn niet in staat om 

informatie te verwerken, of kunnen sowieso moeilijk bepalen wàt ze zouden willen weten en waarover ze 

iets zouden willen weten. Cynici zeggen dan ook dat de meeste voorlichting terechtkomt bij de mensen 

voor wie ze helemaal niet is bedoeld. 

Als de voorlichtende instantie van mening is dat er een bepaald maatschappelijk probleem is waaraan iets 

moet worden verbeterd en informatieve voorlichting weinig kans van slagen lijkt te hebben, dan gebruikt 

zij vaak een andere vorm: educatieve voorlichting. Deze aan de volwasseneneducatie verwante tak van 

voorlichting wil mensen niet behulpzaam zijn bij het nemen van een beslissing of het vormen van een 

mening, maar bij het leren nemen van beslissingen en het leren vormen van een mening, onder het motto: 

geef iemand een vis en hij heeft een dag te eten; leer hem vissen en hij kan in zijn eigen onderhoud 

voorzien. De voorlichter probeert de cliënt – zoals de voor te lichten persoon in dit geval meestal wordt 

aangeduid – zich bewust te laten worden van zijn eigen situatie en te leren zelf oplossingen te zoeken. De 

meest gebruikte middelen hiervoor zijn het tweegesprek, de groepsdiscussie en de instructievideo. De 

voorlichter heeft als voornaamste taak de begeleiding van het leerproces van de cliënt. Voorwaarde voor 

een effectief gebruik van educatieve voorlichting is uiteraard dat de cliënt zelf moet willen. En ook 

daaraan wordt lang niet altijd voldaan. Van educatieve voorlichting zeggen cynici dat het mensen alleen 

maar ongelukkig maakt, want wat hebben mensen eraan om hun eigen situatie helder onder ogen te zien, 

zolang de samenleving geen structurele oplossing heeft voor hun problemen? 

Een volstrekt andere dan de hiervoor genoemde vormen van voorlichting is de persuasieve voorlichting, 

ontstaan in de jaren tachtig, in de periode dat iedereen, dus ook voorlichters, moest gaan laten zien wat 

zijn meerwaarde was voor een opdrachtgever. Werken uitsluitend ten behoeve van het belang van de 

cliënt werd gezien als onvoldoende om de portemonnee open te houden. Er moest een nieuw werkterrein 

voor voorlichting worden gevonden, waarin voorlichting een duidelijke meerwaarde kon hebben voor de 

voorlichtende instantie: voorlichting als instrument om beleid geïmplementeerd te krijgen, ook wel 

persuasieve voorlichting of normatieve voorlichting genoemd. Het gaat hierbij helemaal niet om 

hulpvaardigheid ten behoeve van de besluitvaardigheid en besluitvorming van de cliënt, maar om het 

overtuigen van personen opdat zij hun houding of gedrag veranderen in een maatschappelijk algemeen 



aanvaarde richting. Er wordt bij deze vorm van voorlichting ook niet meer gesproken over cliënten maar 

over doelgroepen. 

Deze tak van voorlichting is verwant aan reclame en propaganda en leunt net als de 

gezondheidsvoorlichting en -opvoeding sterk op de sociale psychologie. Zoals de reclamemaker probeert 

om mensen ervan te overtuigen dat zij bepaalde producten moeten kopen en de propagandist probeert om 

mensen van bepaalde ideeën te overtuigen, zo probeert de voorlichter met persuasieve voorlichting 

personen te overtuigen dat hij of zij er goed aan doet zijn of haar houding of gedrag te veranderen in een 

bepaalde, maatschappelijk aanvaarde richting. Van Woerkum en Kuiper onderscheiden deze vorm van 

voorlichting van reclame en propaganda; ten eerste omdat er bij voorlichting gebruik dient te worden 

gemaakt van feitelijke gegevens en niet van vermoedens en ten tweede omdat er met argumenten wordt 

gewerkt. Maar juist het gebruik van argumenten is lastig bij effectieve persuasieve voorlichting. Mensen 

willen doorgaans alleen naar argumenten luisteren als zij zich daartoe gemotiveerd voelen en de 

argumenten passen binnen hun eigen overtuigingen. De kernproblemen van de persuasieve voorlichting 

liggen dan ook in de vragen hoe je mensen zover krijgt, dat ze serieus gaan nadenken over de kwestie die 

in de voorlichting aan de orde wordt gesteld en hoe je omgaat met de overtuigingen die zij al koesteren 

over diezelfde kwestie. In de persuasieve voorlichting wordt daarom gebruikgemaakt van theorieën die 

voorspellende waarde hebben over beïnvloeding van houding en gedrag van mensen. Eén van de meest 

gebruikte theorieën is het Elaboration Likelihood Model van Petty en Cacioppo, dat voorspelt of mensen 

bereid zullen zijn om aangedragen argumenten grondig te wikken en te wegen of niet. En als mensen dat 

niet doen en de voorlichter toch wil doordringen tot zijn doelgroep, zal hij zijn argumenten moeten 

aandragen met behulp van zogeheten perifere cues, aanwijzingen voor de te trekken conclusies. In de 

praktijk is de verwantschap met propaganda, in de betekenis van het stekken van ideeën, vaak groot. Van 

persuasieve voorlichting zeggen cynici dat het vooral betuttelend werkt, doordat voorlichters proberen te 

beïnvloeden hoe mensen denken. Communicatiewetenschappers zeggen echter dat het een vorm is die in 

veel gevallen onbruikbaar is doordat mensen zich niet zo gemakkelijk laten beïnvloeden. 

 

 

Shell en de Brent Spar Affaire 

 

In de maanden mei en juni 1995 reageerde Europa verontwaardigd op de plannen van Shell om de 

olieopslagtank Brent Spar te dumpen in zee. Het verzet werd aangevoerd door Greenpeace. De milieu-

organisatie werd massaal gesteund door de publieke opinie. Hoewel de multinational van mening was dat 

zij werd aangevallen met een overdreven voorstelling van zaken, besloot Shell onder druk van de 

buitenwereld voorlopig af te zien van dumping. Volgens Shell zou schade aan de reputatie vele malen 

kostbaarder zijn dan de kosten van welke manier van verwijderen ook. Greenpeace had gewonnen. Later 

bleken de beweringen van Greenpeace over de hoeveelheden gevaarlijke stoffen in de Brent Spar onjuist. 

Had Shell door een betere communicatie tussen organisatie en omgeving niet meer duidelijkheid kunnen 

scheppen en daarmee de hele affaire kunnen voorkomen? 

De Brent Spar diende van 1976 tot 1991 als opslag- en laadstation voor ruwe olie uit de Noordzee. In 

1991 werd de installatie door de aanleg van pijpleidingen overbodig. Langdurige en onafhankelijke 

studies toonden aan dat het afzinken van de constructie in een twee kilometer diepe trog ten noordwesten 

van Schotland de veiligste, goedkoopste en minst milieubelastende methode zou zijn om de Brent Spar te 

verwijderen. In februari 1995 kreeg de oliemaatschappij van de Britse regering een vergunning voor 

afzinking. 

De dumping zou zonder veel ruchtbaarheid uitgevoerd zijn, als Greenpeace geen roet in het eten had 

gegooid. De milieu-organisatie wees op de schadelijke stoffen in de tank, die het zeewater langzaam maar 

zeker ernstig zouden vervuilen. Bovendien hoort afval per definitie niet in de zee te worden gedumpt, 

aldus de activisten. Volgens Greenpeace keek Shell alleen naar de kosten en niet naar het behoud van het 

milieu. Als alternatief pleitte Greenpeace voor ontmanteling aan land. Shell hield echter vol dat het 

demonteren aan land schadelijker voor het milieu zou zijn. De Brent Spar zou namelijk gekanteld moeten 

worden, waarbij tanks kunnen breken en schadelijke stoffen in het milieu terecht kunnen komen. 

Terwijl twee activisten de Brent Spar bezetten, steeg in Europa de verontwaardiging naar een kookpunt. 

In Duitsland werden tankstations bekogeld met molotov-cocktails; een boycot van Shell resulteerde in een 

omzetdaling van 30 procent en politici van allerlei slag toonden hun milieubewustzijn. De publieke opinie 

keerde zich massaal tegen het dumpen van de Brent Spar. 



Shell voelde zich ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld, noemde de beweringen van Greenpeace 

‘onverantwoord alarmerend’ en sprak van ‘promotioneel effectbejag’. De oliemaatschappij legde in een 

paginagrote advertentie nogmaals uit dat het afzinken van de Brent Spar de minst milieubelastende 

methode was. Desondanks zwichtte de machtige multinational voor de publieke opinie en de Brent Spar 

werd in afwachting van een definitieve oplossing zolang ‘geparkeerd’ in een Noors fjord. 

De Britse regering, die de dumping van de Brent Spar ondanks zware internationale druk steeds had 

verdedigd, was verontwaardigd over het besluit van Shell en betitelde de leiding als ‘een stelletje doetjes’. 

Bovendien bleek later dat Greenpeace tijdens de affaire uitspraken heeft gedaan die niet geheel juist 

waren. Shell greep de affaire aan om een gedragscode voor actiegroepen te bepleiten. Het verontrust de 

multinational dat actiegroepen geen toetsbare verantwoording hoeven af te leggen. 

Over het nut van een gedragscode valt te twisten. Het enige wat werkt in dergelijke situaties, is tijdig in 

gesprek komen. Toen Shell met negatieve persuitingen gebombardeerd werd, heeft de oliemaatschappij 

niet voldoende geprobeerd de buitenwereld te laten zien dat zij de argumenten van de andere partij serieus 

wilde nemen. Shell verdedigde het voornemen met een te sterk technologisch verhaal, zonder echt op de 

argumenten van tegenstanders in te gaan. Hierdoor ging Shell regelrecht de confrontatie met de omgeving 

aan. Echter niet het conflict, maar samenwerking en consensus hadden sleutelwoorden in het 

communicatiebeleid van de multinational moeten zijn. Shell had het heft in eigen handen moeten nemen 

door de argumenten van de milieu-activisten te erkennen en vroegtijdig met de partijen rond de tafel te 

gaan zitten. Wederzijdse inbreng en afstemming tussen organisatie en omgeving hadden acties en 

publieke reacties kunnen voorkomen. Shell is achteraf te arrogant geweest door het verhaal eenzijdig neer 

te zetten. Een gevaarlijke houding: een slechte naam is in één dag opgebouwd; het kost echter jaren die 

weer kwijt te raken. 

 

 

Er wordt in de voorlichting op het ogenblik voorzichtig nagedacht over en geëxperimenteerd met een 

nieuwe vorm van voorlichting: interactieve of intermediaire voorlichting te noemen. Het lijkt een 

contradictio in terminis om te spreken over interactieve voorlichting, omdat voorlichting ‘een ander aan 

het denken zetten’ is en derhalve per definitie niet interactief is. De voorlichter is er in dit geval echter 

niet op uit dat bepaalde mensen zich een (bepaalde) mening vormen, maar dat bepaalde mensen met 

elkaar in gesprek raken, opdat zij met elkaar een mening kunnen vormen over een bepaalde kwestie en 

een gezamenlijke beslissing kunnen nemen. Vandaar de keuze voor de term ‘interactief’. Van de 

voorlichter wordt ook een heel andere manier van werken gevraagd bij deze strategie. Hij is 

voorwaardenscheppend en faciliterend; hij treedt niet op als communicator, maar als begeleider van 

communicatie- en informatieprocessen van anderen. Hij moet er als intermediair voor zorgen dat de 

personen of instanties die bij een kwestie zijn betrokken elkaars taal leren kennen en leren spreken, 

waardoor ze elkaar kunnen leren begrijpen en daadwerkelijk met elkaar in gesprek kunnen raken. En hij 

moet zorgen dat men over en weer op de hoogte raakt. Zijn rol ligt derhalve vooral in het duidelijkheid 

scheppen over en weer van wat de ander bedoelt, waar de ander mee bezig is, hoe de probleemdefinitie 

van de ander is. 

Deze werkwijze is een strategie die vooral nuttig is als er diverse actoren bij een bepaald probleem zijn 

betrokken en het probleem niet voor alle partijen helder is of op dezelfde manier wordt ervaren. Deze 

vorm wordt met name ingezet als er belangengroepen zijn en is het meest verwant aan de informatieve 

voorlichting, vanwege het dienstverlenende karakter. Er zitten echter ook instrumentele trekjes in deze 

vorm, want de voorlichter is erop uit dat partijen ook werkelijk naar elkaar gaan luisteren. Voorwaarde 

voor effectieve interactieve voorlichting is uiteraard dat partijen bereid zijn om naar elkaar te gaan 

luisteren en hun eigen standpunten vooralsnog opzij te zetten. Cynici zeggen dat hiermee de organisatie 

de macht uit handen geeft. Anderen zijn van mening dat deze vorm van beleidsontwikkeling past in de 

‘onderhandelingshuishouding’, zoals onze samenleving wel wordt getypeerd en daar hoort ook een 

nieuwe vorm van voorlichting bij. Communicatiewetenschappers verwachten veel van deze nieuwe inzet 

van communicatie als onderdeel van de beleidsvorming. 

 

 

  



Voorlichting in historisch perspectief 

 

De eerste aanzetten tot bewuste en doelgerichte voorlichting stammen uit de tijd van de achttiende-

eeuwse Verlichting. De nieuwe wetenschapsvisies die daarbinnen ontstonden, werden gekenmerkt door 

aandacht voor de mens en diens omgeving en zorgden voor een zekere mate van vermaatschappelijking 

van de wetenschap. Dit wil zeggen dat de wetenschap voor de theorievorming kijkt naar de samenleving 

en de samenleving profijt kan en moet hebben van de wetenschap. Deze ontwikkeling legde de basis voor 

de voorlichting: wetenschap is niet langer iets voor een kleine kring van ingewijden; kennis en kunde 

moesten worden verbreid. Kant noemde dat in 1784 ‘sapere aude’: durf te weten. In datzelfde jaar werd in 

Nederland de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht, met als doelstelling de verbreding van 

kennis en deugd onder het volk. Ook werden in die tijd de eerste functionarissen (wandelaars genoemd) 

aangesteld om voorlichting te geven aan boeren via informatie en educatie (Van Gent en Katus, 1995). 

Voorlichting raakte in de mode. Er kwamen steeds meer instanties die gericht waren op het verzorgen van 

voorlichting, zoals de Nieuw Malthusiaanse Bond, de voorloper van de Nederlandse Vereniging voor 

Seksuele Hervorming. Het was echter steeds particulier initiatief. 

De overheid ging zich pas na de Tweede Wereldoorlog met voorlichting bezighouden. Die 

terughoudendheid had een reden. Velen waren bang voor de gevolgen van het mondig maken van de 

bevolking: ‘Verkeerd en nadeelig is elke al te ver uitgestrekte verlichting: alles wat het volk tot weet-allen 

maakt. De landman is er toe bestemd om in zijnen bepaalden kring getrouw en gestadig te arbeiden. Het 

komt er bij hem in het geheel niet op aan, om veelerleije zaaken te weeten en veelerleije zaaken te 

verrichten’, aldus een kenmerkend citaat uit de vorige eeuw. Dit klinkt gedateerd, maar is in moderne 

vorm terug te vinden bij bestuurders van bedrijven die bang zijn om hun medewerkers vroegtijdig te 

informeren over ophanden zijnde veranderingen. Voorlichting werd van het begin af aan ook gebruikt om 

onder het mom van kennisverbreiding sociale controle uit te oefenen. Door critici werd voorlichting dan 

ook gezien als een middel om de weg naar kennis juist te blokkeren. Zij beargumenteerden dat 

voorlichting per definitie misleidend is doordat er altijd een eenzijdige selectie van argumenten 

plaatsvindt. De geschiedenis van voorlichting wijst alles bij elkaar meer op goedwillende betutteling 

vanuit een beter weten dan op puriteinse feitenoverdracht en het volledig vrijlaten en mondig maken van 

de ontvanger. Het dilemma tussen voorlichting als dienstverlening of als instrument is dus waarschijnlijk 

zo oud als de voorlichting zelf. 

 

Vóór de Tweede Wereldoorlog bestond de overheidsvoorlichting alleen uit het promoten van Nederland 

in het buitenland en het antwoord geven op vragen van de (buitenlandse) pers. Het eerste is nooit 

discutabel geweest, het tweede altijd. De vraag was steeds of overheidsvoorlichting uitsluitend 

dienstverlenend mag zijn of ook instrumenteel en of de voorlichter zich alleen op de pers moet richten of 

zich ook rechtstreeks tot de burgers mag wenden. De commissie Van Heuven Goedhart concludeerde in 

1946 dat de overheid zich terughoudend moet opstellen en uitsluitend moet informeren over 

‘geaccepteerd beleid’. De voorlichting moest vooral via de pers lopen en passief van karakter zijn. Niet 

toevallig zaten er veel journalisten in de commissie. 

De democratisering in de jaren zestig had uiteraard ook invloed op het overheidshandelen. Passieve en via 

de massamedia verlopende voorlichting bleek onvoldoende om burgers te laten meedenken in het 

overheidsbeleid. De commissie Biesheuvel stelde in 1970 in de nota Openbaarheid Openheid dat de kern 

van voorlichting niet anders is dan de effectuering van het recht van de burger op informatie. Het rapport 

van de commissie heeft geresulteerd in de Wet openbaarheid van bestuur die in 1980 in werking trad en 

een juridisch kader voor de dienstverlenende voorlichting verschaft. De overheid effectueert het recht op 

informatie van de burger door haar beleid openbaar te maken, te verklaren en toe te lichten, aldus de 

commissie-Biesheuvel. Dit rapport gaf de aanzet tot een discussie die later de discussie tussen de 

‘rekkelijken’ en de ‘preciezen’ werd genoemd: mag de overheid uitsluitend openbaar maken, verklaren en 

toelichten (de preciezen) of mag zij voorlichting ook aanwenden om het beleid geëffectueerd te krijgen 

(de rekkelijken)? Anders gezegd: mag voorlichting uitsluitend dienstverlenend aan de burger zijn of ook 

instrumenteel voor de afzender? Het in 1984 gepubliceerde rapport Heroverweging voorlichting 

Rijksoverheid geeft antwoord op deze vraag: de overheid mag en moet ook aandacht besteden aan de 

bevordering van een positieve beeldvorming over de overheid en aan voorlichting ter effectuering van het 

beleid, dus als instrument. Sindsdien zijn de uitgaven van de rijksoverheid voor voorlichting gegroeid tot 

minimaal 660 miljoen gulden per jaar. In 1991 concludeerde de Algemene Rekenkamer echter dat 



voorlichting als beleidsinstrument weinig effectief blijkt te zijn. Het gebruik van deze vorm staat dan ook 

sindsdien ter discussie. Nu echter niet meer omdat het niet zou mógen, maar omdat het meestal weinig 

effect sorteert. Mede daarom wordt nu binnen de overheidsvoorlichting geëxperimenteerd met vormen 

van interactieve voorlichting, in het kader van coproductie van beleid en de ontwikkeling van open-plan-

procedures. 

 

Een van de situaties waarin de dilemma’s van de voorlichting en de keuze tussen dienstverlening en 

instrumentele argumenten zich het duidelijkst manifesteren, is het contact met de pers. De journalistiek 

wenst een hulpvaardige opstelling van de voorlichters op de momenten dat het haar uitkomt, de 

voorlichters zoeken publiciteit voor de kwesties waarover zij voorlichtingsacties uitvoeren en hebben daar 

soms dienstverlenende en soms instrumentele bedoelingen mee. Met name voor de overheidsvoorlichting 

is dit een problematiek die zorgt voor steeds oplaaiende discussies. Dat is niet toevallig. De 

overheidsorganisatie moet verantwoording afleggen aan de burgers over haar beleid. Die kunnen de 

overheid echter niet persoonlijk controleren. De pers heeft de rol gekregen van controleur van het 

overheids- en politieke handelen en doet dat op basis van binnen de (westerse) journalistiek ontwikkelde 

criteria. De voorlichting heeft echter meer bedoelingen dan dienstverlenende alleen. 

Veel van de problematiek tussen voorlichters en journalisten komt voort uit het feit dat voorlichting en 

journalistiek in wezen twee kanten van dezelfde medaille zijn maar met verschillende bedoelingen. Beide 

zijn bezig met vergaring, bewerking en verspreiding van berichten. Beide bewegen zich in de 

openbaarheid. Beide richten zich veelal tot dezelfde publieken. Beide zijn tot elkaar veroordeeld, want 

zonder elkaar zou het functioneren veel ingewikkelder zijn. Tot zover gaat het gemeenschappelijke. Nu de 

verschillen. Een journalist is geneigd zich weinig gelegen te laten liggen aan het effect van zijn 

boodschap. Het effect van zijn mededelingen bij de ontvanger is hem zelden tot zorg en hij hecht er 

nauwelijks waarde aan. Een voorlichter laat zich er veel aan gelegen liggen. Het effect van zijn boodschap 

is vaak zijn enige zorg en hij overwaardeert het. 

Een tweede verschil ligt in de selectiecriteria. Een voorlichter houdt zich aan zijn eigen dienstverlenende 

dan wel instrumentele bedoelingen en baseert zich daarop bij de selectie van de boodschap. Een journalist 

heeft zijn eigen professionele criteria. Hij kijkt naar de status van de bron, naar het afwijkende in het 

bericht, naar de actualiteit voor zijn lezers of kijkers/luisteraars, naar de filosofie van zijn medium en naar 

de ruimte op zijn pagina. Dienstverlening aan het publiek van de voorlichter of een functie als instrument 

ten dienste van het beleidskader van de voorlichtende instantie zijn de journalist in zijn selectie niet tot 

zorg. Als de voorlichter aandacht wil krijgen van de journalistiek, dan zal hij echter wel met diens 

selectiecriteria rekening moeten houden. Zodra de voorlichter zich louter hulpvaardig opstelt naar de 

journalist, werkt hij met selectiecriteria van de journalistiek en heeft hij grote kans op dekking. Maar dan 

kan hij geen rekening meer houden met zijn eigen criteria. Dat is prettig voor de pers, maar 

onbevredigend voor de voorlichtende instantie. Zodra de voorlichter louter zijn eigen bedoelingen 

nastreeft, ontstaat er echter al gauw een bewapeningsspiraal. De journalist wantrouwt de voorlichter en 

gaat zich wapenen tegen alles wat tot hem komt; de voorlichter probeert steeds krampachtiger zijn 

berichten in de krant te krijgen, omdat dat past in zijn eigen beleidsplan. Met gevolg dat de voorlichter 

soms gebruik maakt van machtsmiddelen, zoals oneigenlijke embargo’s, afspraken over controle van elke 

zin, onderhandelingen tot in het oneindige over de inhoud van een verhaal. Evenzogoed staat door de 

commercialisering van de journalistiek ‘wat goed is voor de journalist’ hoe langer hoe verder af van ‘wat 

goed is voor de voorlichter’. Met gevolg dat de voorlichter zich in toenemende mate is gaan bedienen van 

eigen media, buiten de journalistiek om. De kinnesinne tussen journalistiek en voorlichting heeft enerzijds 

te maken met een gebrek aan kennis over elkaars beroep en aan de andere kant met onduidelijkheid over 

elkaars bedoelingen, en zal pas stoppen als men elkaar in zijn rol accepteert. 

 

De plaats waar de onduidelijkheid over bedoelingen, strategieën en terminologie ten top is gevoerd, is 

daar waar de termen voorlichting en public relations door elkaar worden gehaald en het een met het ander 

wordt verwisseld. Public relations heeft niet een zo lange traditie in ons land als voorlichting en er is ook 

niet zo intensief bestudeerd wat het is en waar het toe dient, zoals dat voor voorlichting het geval is. 

Public relations is ook nooit een apart leergebied op universiteiten geworden, zoals dat met voorlichting 

wel het geval is. Er is (mede daardoor) nooit een systematiek ontwikkeld van taken en 

verantwoordelijkheden en vormen van public relations, en dat heeft bijgedragen aan de onduidelijkheid 

van wat public relations is en wat PR-functionarissen doen. 



De manier waarop public relations wordt bedreven heeft grote verwantschap met voorlichting. Lange tijd 

vormde voorlichting ook zozeer hèt middel waarmee men public relations wilde bedrijven, dat het als 

zodanig was omschreven in de definitie van public relations (zie hiervoor Groenendijk, 1993). De 

dilemma’s die de voorlichting kenmerken, hebben ook hun sporen nagelaten binnen de public relations, 

maar zijn niet zo duidelijk uitgewerkt. Public relations wordt door de Beroepsvereniging voor 

Communicatie (voorheen NGPR, Vereniging voor Public Relations en Voorlichting) sinds 1972 

omschreven als: het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar 

publieksgroepen. Het middel ‘voorlichting’ is sinds die tijd uit de omschrijving verdwenen, de 

voorlichters werden vanaf dat moment apart genoemd in de naam van de vereniging. Hoewel uit de 

literatuur niet erg duidelijk wordt wat met wederzijds, met begrip en met publieksgroepen wordt bedoeld, 

is wel duidelijk dat het bij public relations gaat om het onderhouden van contacten met voor de 

organisatie belangrijke categorieën personen of instituten, en om zoiets als ‘faamverzorging’: de zorg 

voor de goede naam en de reputatie (het imago) van de organisatie. Volgens Van der Meiden (hij was van 

1978 tot en met 1994 bezetter van de bijzondere leerstoel public relations van het NGPR te Utrecht) is de 

PR-functionaris vooral het communicatieve geweten van de organisatie en de adviseur die de organisatie 

op alle niveaus de spiegel voorhoudt om haar te behoeden voor imagoschade, een slechte naam in de 

buitenwereld, verlies van (be)grip voor de organisatie. Public relations dient volgens Van der Meiden op 

strategisch niveau mee te kunnen komen in de organisatie en aan tafel te zitten met de top en is in zijn 

ogen dan ook een stafadviesfunctie op het hoogste niveau. Er zijn inderdaad organisaties waar public 

relations op deze wijze wordt ingezet. Maar als dat het geval is, valt dit vandaag de dag meestal niet meer 

onder de noemer van public relations. Wat daaronder wordt begrepen in de praktijk, zijn taken die sterke 

overeenkomst hebben met wat de voorlichter doet: informatie verschaffen aan pers en publiek over zaken 

waar de organisatie mee bezig is, persuasieve campagnes verzorgen en alle mogelijke evenementen 

organiseren, niet zozeer opdat men zich een (bepaalde) mening vormt – zoals bij voorlichting – maar 

opdat het contact met de interne en externe relaties goed wordt behartigd en de organisatie van zichzelf 

een bepaald beeld schept bij voor haar belangrijke personen of instituten. In de praktijk blijkt ook dat wat 

de één public relations noemt, valt onder wat de ander voorlichting noemt, en andersom. Veel 

perscontacten bijvoorbeeld kunnen beter worden gekarakteriseerd als het zo goed mogelijk neerzetten van 

een bepaald beeld over (personen in) de organisatie dan als het verschaffen van informatie opdat een 

ander aan het denken wordt gezet en zich een mening kan vormen, en zouden derhalve beter public 

relations kunnen heten dan voorlichting. Uit een recent onderzoek bleek dat functionarissen die 

voorlichting of public relations in hun taakomschrijving hebben staan, vrijwel allemaal ongeveer dezelfde 

dingen doen, maar dat hiervoor in de publieke sector meestal de term ‘voorlichting’ wordt gebruikt, 

terwijl men in de non-profit sector en het bedrijfsleven de voorkeur geeft aan de term ‘public relations’. 

 

 

Wie-wat-waar in organisatiecommunicatie 

 

De organisatiecommunicatie is als arbeidsmarkt ruim tweemaal zo groot als de journalistiek: 20 000-25 

000 personen. Ook economisch gezien is dit vakgebied aanzienlijk: aan structurele budgetten en 

personeelskosten gaat ruw geschat 4 miljard gulden per jaar om. In de marketingcommunicatie ligt dit 

andersom: daar werken aanzienlijk minder mensen (men schat 10 000), maar zijn de budgetten veel groter 

(rond de 12 miljard). 

 

De meeste tijd en het meeste geld gaat naar de productie van eigen media; daarnaast wordt veel tijd en 

geld besteed aan advertenties, sponsoring en relatiebeheer en de organisatie van evenementen. 

 

De overgrote meerderheid van organisaties in ons land heeft één of enkele functionarissen die geheel of 

gedeeltelijk de hier bedoelde taken in hun functieomschrijving hebben staan. Daarnaast wordt het aantal 

communicatiebureaus geschat op ruim 1 000. Zowel binnen organisaties als bij bureaus gaat het veelal om 

kleine units: niet meer dan twee of drie personen. 

 

Bij een derde van de organisaties is een aparte afdeling voor (organisatie)communicatie. In de overige 

organisaties zijn de communicatie-medewerkers gestationeerd bij de directie (38 procent), bij een afdeling 

marketing (24 procent) of bij algemene zaken (15 procent). 



 

In de literatuur is in toenemende mate de term communicatie gangbaar. Dit is in de praktijk (nog) niet zo. 

De meest gebruikelijke term in het bedrijfsleven en de non-profit sector is nog steeds ‘public relations’ en 

in de publieke sector ‘voorlichting’ (overigens voor dezelfde werkzaamheden, los van de vraag of men 

uitvoerend dan wel beleidsstrategisch werkt). De voorkeur gaat echter uit naar een benaming waarin 

‘communicatie’ voorkomt en bij reorganisatie wordt de naam ook meestal in deze richting aangepast. Het 

ligt dus voor de hand dat de termen voorlichting en public relations als overkoepelende benamingen in de 

praktijk zullen verdwijnen. 

 

Hoewel de term communicatiemanagement doet vermoeden dat de verantwoordelijken voor 

communicatie in het managementteam zitting hebben, is dit (nog) slechts zelden het geval: slechts bij 

14,5 procent van die organisaties die een aparte afdeling communicatie hebben (dus bij nog geen 5 

procent van alle organisaties). In de overige gevallen is er sprake van een stafafdeling of een afdeling 

onderin de hiërarchie. 

 

De verantwoordelijken voor communicatie zijn zelden specifiek voor dit vakgebied opgeleid (10 procent). 

Zij hebben ook zelden een specifieke cursus gevolgd (33 procent). Gemiddeld werkt men nog geen drie 

jaar in de huidige functie. Voor bijna 90 procent is het bovendien de eerste kennismaking met het 

vakgebied. Zij hebben derhalve ook weinig ervaring. Een derde had eerder een andere functie binnen de 

eigen organisatie, een bijna even groot percentage had een totaal andere functie elders, van 

beroepsmilitair tot kunsthistoricus, van vliegtuigbouwer tot standwerker. 

 

De verdeling mannen-vrouwen in dit vakgebied is ongeveer 50-50. Gezien het grote percentage vrouwen 

in de opleidingen (70-80 procent) ligt het voor de hand te veronderstellen dat het beroep vervrouwelijkt. 

Net als in andere beroepen zijn er relatief meer mannen dan vrouwen in de leidinggevende functies, maar 

hoe jonger de leidinggevende, hoe vaker vrouw. Dit zou kunnen betekenen dat vrouwen het in de 

leidinggevende posities misschien wel gaan overnemen. Echter, als er een vrouw aan het hoofd staat, 

komt het zelden voor dat de afdeling meedraait in het managementteam. De wet van Sullerot, die zegt dat 

naarmate een beroep vervrouwelijkt, de status van het beroep keldert, zou ook in dit beroep wel eens 

geldig kunnen zijn. En dat is zorgelijk voor de ontwikkeling van het vakgebied. 

 

Lagerwey (1997) stelt dat public relations na de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling kon komen om 

vier redenen: 

–  De overheid vaardigde ten behoeve van de wederopbouw van Nederland allerlei economische en 

politieke maatregelen uit, die de afhankelijkheid tussen overheid en bedrijfsleven vergrootte. 

–  De toenemende complexiteit van de samenleving maakte activiteiten noodzakelijk om een 

harmonieuze relatie tussen organisatie en omgeving te krijgen en te houden. 

–  Bedrijven werden door de overheid aangemoedigd om hun eigen beleid te voeren en dus ook zelf 

voorlichting te verzorgen. 

–  De wetenschap krijgt steeds meer aandacht voor human relations en de context waarin 

organisaties zich bewegen. 

 

Hij concludeert dat er wel steeds meer specialistische taken zijn ontstaan binnen public relations, maar dat 

het fundament dat nodig is voor een goede uitvoering nog ontbreekt. ‘De grondslag zou moeten zijn het 

luisteren naar de maatschappelijke omgeving’, want alleen op die manier kan aan het gewenste 

tweerichtingsverkeer worden voldaan. En juist dat ontbreekt binnen public relations. In de literatuur over 

public relations is altijd gesproken over dat tweerichtingsverkeer en over een strategisch karakter van 

public relations, zoals ook Van der Meiden voorstaat, maar beide zaken zijn steeds uitgewerkt in 

ambachtelijke (meest voorlichtingsachtige en derhalve eenrichtingsverkeerachtige) taken. De 

ontwikkeling van het strategische karakter is dan ook niet doorgezet, waarschijnlijk vooral door het 

ontbreken van een duidelijk theoretisch kader en een duidelijke systematiek. Het ziet ernaar uit dat de 

meer beleidsmatige, strategische taken en het adviseurschap in toenemende mate vallen onder de noemer 

communicatiemanagement, terwijl voorlichting en public relations (net als reclame en propaganda) 

termen zijn die gereserveerd zullen gaan worden voor uitvoerende, specialistische werkzaamheden die 

moeten worden verzorgd in het kader van het totale communicatiebeleid van een organisatie. Dan gaat het 



er bij voorlichting om ‘mensen aan het denken te zetten’, terwijl public relations de ‘relatiebehartiging 

met de in- en externe omgeving’ tot taak heeft. 

 

 

De toekomst: communicatiemanagement 

 

Voorlichting en public relations zijn door vrijwel alle auteurs altijd behandeld als vormen van 

communicatie die in de context van een organisatie, dus binnen een bepaald beleidskader, worden ingezet 

met bepaalde bedoelingen (zie hiervoor). Soms worden hiervoor aparte instituten in het leven geroepen 

(voorlichtingsinstellingen om mensen aan het denken te zetten en branche- en andere 

belangenorganisaties om de relaties en de reputatie te behartigen), maar evenzogoed zijn het fenomenen 

waarvoor organisaties zelf afdelingen en functies in het leven hebben geroepen. Er zijn evenwel vier 

problemen met voorlichting en public relations als functie binnen de organisatie: 

1  het gebrek aan coördinatie met andere functionele communicatie-uitingen van de organisatie, 

zoals de reclame en de arbeidsmarktcommunicatie; 

2  het gebrek aan marketingoriëntatie van de voorlichtings- en PR-functionarissen; 

3  het gebrek aan beleidsmatige aandacht voor deze fenomenen als onderdeel van het totale 

communicatiebeleid van de organisatie; 

4  het gebrek aan strategisch inzicht bij de professionals zelf. 

 

Door deze problematiek is er in de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor de visie dat 

voorlichting en public relations slechts onderdelen van het totale communicatiebeleid van organisaties 

zijn en dat communicatiebeleid een apart beleidsterrein moet zijn binnen een organisatie. Alleen daarmee 

zouden voorlichting en PR zich van ornament tot beleidsinstrument kunnen ontwikkelen. 

Zonder te communiceren kunnen organisaties niet blijven bestaan. Dat wist iedereen allang, maar in 

toenemende mate wordt dit door organisaties geproblematiseerd. Wie naar organisaties kijkt, ziet dat zij 

gebruikmaken van drie hoofdvormen van communicatie, die door Van Riel (1996) als volgt worden 

omschreven: 

1  Managementcommunicatie: al het gecommuniceer door managers met in- en externe doelgroepen 

om ‘het werk gedaan te krijgen’. Het valt uiteraard niet onder de competentie van een 

communicatieafdeling om dit succesvol te laten uitvoeren, maar de afdeling kan wel 

ondersteunend optreden bij de verbetering van de communicatieve vaardigheden van het 

management. 

2  Marketingcommunicatie: de vormen van communicatie die behulpzaam zijn bij het ondersteunen 

van de verkoop van merken op product- en dienstenniveau. Reclame is hiervan de oudste en 

meest bekende vorm, maar er is een hele waaier van vormen, van sponsoring en direct marketing 

tot free publicity en persoonlijke verkoop. 

3  Organisatiecommunicatie: de vormen van communicatie die zijn gericht op categorieën personen 

of instanties waarmee de organisatie een afhankelijkheidsrelatie heeft en die zijn bedoeld om met 

hen contact te onderhouden: van voorlichting en public relations tot public affairs en 

nieuwsvoorziening, zowel intern als extern gericht. 

 

Deze drie hoofdvormen van communicatie zijn zichtbaar in alle mogelijke uitingen van de organisatie, 

verbaal en non-verbaal, bewust en onbewust. ‘Organisaties zijn zich bewust van de gevaren van 

gefragmenteerde [en tegenstrijdige, BvR] communicatie en streven zodoende in toenemende mate naar 

een verhoging van de onderlinge samenhang van alle vormen van interne en externe communicatie,’ 

schrijft Van Riel. Vandaar dat er in toenemende mate beleid wordt gemaakt vanuit één overkoepelende 

afdeling die als taak heeft over alle communicatie in de context van de organisatie beleid te ontwikkelen 

en dat te coördineren en te laten uitvoeren: managen dus. 

Communicatie wordt steeds vaker gezien als een belangrijke factor in een organisatie, door sommigen 

zelfs als een kritieke succesfactor: als de communicatie niet goed loopt, heeft de organisatie op termijn 

geen kans op overleven. Wat de marketing was in de jaren zeventig en de finance in de jaren tachtig, lijkt 

nu voor de communicatie te gelden: daarvan wordt veel verwacht. In elk geval wordt communicatie 

gezien als iets dat je niet aan het toeval moet overlaten, dat moet worden georganiseerd en ‘gemanaged’ 

en waarvoor op het hoogste niveau beleid moet worden gemaakt. Daarover is men het zowel binnen de 



beroepsgroep als in andere geledingen binnen organisaties langzamerhand wel eens. Die algemene visie 

op communicatie vertaalt zich ook in de benaming en de positie van de huidige generatie voorlichters en 

PR-functionarissen. Steeds meer functionarissen kiezen voor termen als communicatieadviseur of -

manager voor een functie als de hunne, prefereren een positie binnen of dicht tegen de top aan en stellen 

dat het in hun beroep primair gaat om ‘het managen van communicatie’. Niet duidelijk is echter wàt dat 

dan is, dat moet worden gemanaged en waarvoor beleid moet worden gemaakt, wat men kan en moet 

verstaan onder communicatie als beleidsterrein en met welke bedoelingen communicatiebeleid kan 

worden ontwikkeld en uitgevoerd. Op basis van analyse van de Nederlandstalige praktijkliteratuur over de 

laatste vijftig jaar en onderzoek onder topfunctionarissen in de praktijk van het communicatiemanagement 

kan men drie visies onderscheiden: de ambachtelijke, de instrumentele en de interactieve. 

Volgens sommigen draait het bij communicatiemanagement (nog steeds) om het openbaar maken en 

toelichten van wat van hogerhand is beslist en het onderhouden van contacten met de relaties van de 

organisatie. Communicatiemanagement is derhalve niets anders dan oude wijn in nieuwe zakken: het is 

wat tot voor kort in het algemeen werd uitgevoerd als voorlichting en perscontacten of public relations, 

maar dan onder één noemer. Dat er nu over communicatie wordt gesproken, komt doordat de termen 

voorlichting en public relations versleten zijn geraakt; en dat er over management wordt gesproken, lijkt 

vooral te zijn doordat deze term misschien zou kunnen zorgen voor opwaardering van de functie. Het gaat 

hier echter niet om management in de zin van systematische analyse, planning, uitvoering en evaluatie 

noch om een systematische en op effectiviteit (op bepaalde, welomschreven doelen) gerichte inzet van 

communicatie. Uitsluitend de uitvoering krijgt aandacht. Communicatie wordt binnen deze visie dan ook 

niet gezien als een proces waaraan meer partijen dan de zender alleen deelnemen. Communicatie is een 

activiteit van de zender, een vorm van expressie, en derhalve ‘sender-driven’. Vanuit deze visie wordt 

communicatiemanagement ook wel omschreven als ‘de organisatie van de uitingen van de organisatie 

door afstemming van de uitingen op elkaar’. De communicatiemanagers zijn niet veel meer dan 

omroepers of hofmeesters, het hangt er maar van af of zij meer op voorlichting (mensen aan het denken 

zetten) of op reputatiebehartiging (onderhouden van contacten) zijn gericht. In de hierna te bespreken 

visies wordt wèl rekening gehouden met meer partijen dan de zender alleen en wordt gedacht vanuit de 

strategische belangen van de organisatie om te overleven in een steeds veranderende omgeving, maar 

vanuit een heel verschillende optiek. 

 

 

Het Rotterdams Stadscongres – experiment met interactief communicatiemanagement 

 

Op veel plaatsen wordt geëxperimenteerd met dialoogontwikkeling en coproductie van beleid. Zo ook in 

Rotterdam. Na allerlei bestuurlijke problemen stond Rotterdam begin 1996 aan de rand van een crisis. De 

burgers wantrouwden het bestuur, onderling was er veel heibel. Het roer moest om en de verstoorde 

verhoudingen met de buitenwereld moesten worden hersteld. Het College van B & W van Rotterdam stak 

de hand in eigen boezem en besloot om samen met de inwoners, maatschappelijke organisaties, 

bedrijfsleven en universiteit een toekomstvisie te formuleren voor de stad. Daarmee kon het College een 

instrument in handen krijgen om prioriteiten te stellen en meer samenhang te brengen in het beleid en de 

presentatie ervan. 

In het begin was er veel scepsis. Er was nogal wat overtuigingskracht nodig om van de gemeenteraad, de 

ambtelijke top, de media, de bevolking en het maatschappelijk middenveld medewerking te krijgen. Zijn 

B & W echt bereid te luisteren en de resultaten serieus te nemen? Of is het een truc om het imago op te 

poetsen? Die vragen zijn in het begin vaak gesteld, maar gaande de rit werd dat minder. Niet in de laatste 

plaats doordat bestuur en ambtenarij zich goed hadden voorbereid op hun nieuwe rol van luisteraar en 

gesprekspartner. Er werd gestudeerd op hoe anderen deze rol hadden aangepakt, bijvoorbeeld in de 

Amsterdamse stadsgesprekken, het Amsterdam-forum van professor Roobeek, de uit Denemarken 

afkomstige methode van consensusconferenties en de in Rotterdam zelf ontwikkelde ‘op-de-koffie-

gesprekken’. 

Kenmerkend voor de Rotterdamse aanpak is de betrokkenheid van politici bij dit proces. Dit was een 

zwakke plek in de Amsterdamse aanpak, waar gemeentebestuurders uiteindelijk weinig belangstelling 

toonden voor de inzichten en ideeën van burgers. In Rotterdam werd ook veel werk gestoken in het 

genereren van mediabelangstelling. Dit is gedaan om een bredere groep te informeren en te betrekken bij 

de discussie van een relatief kleine groep stadsgenoten. Zonder tussenkomst van de media zou zo’n 



discussie aan de meeste mensen voorbijgaan. Gestimuleerd werd ook dat de discussianten interviews 

gaven en meededen aan ‘phone-ins’. 

Het toekomstdebat bestond uit: 

–  Een enquête in het huis-aan-huisblad over wat Rotterdammers van hun stad vinden. 1 500 mensen 

deden mee. 

–  Zes grote discussieavonden voor bewoners en vervolgens zestien werkgroepen die wensen en 

verlangens hebben geïnventariseerd en uitgewerkt. 

–  Gesprekken tussen College en opinieleiders in de stad. 

–  Een essaybundel van wetenschappers van de Erasmusuniversiteit waarin zij hun visie geven op de 

toekomst van de stad. 

–  Seminars voor wetenschappers en politici, georganiseerd door het Algemeen Dagblad. 

–  Een symposium, georganiseerd samen met de studenten van de stad, over Rotterdam als 

studentenstad. 

–  Ondersteuning van particulier initiatief van buurtbewoners, wijkcomités en dergelijke die zelf 

wilden discussiëren over de toekomst van de stad. Ook zo’n 500 immigranten met verschillende 

ethnische achtergrond deden aan de discussie mee. 

–  Een stadscongres voor de presentatie van de voorstellen van de werkgroepen aan het College en 

aan ruim 5 000 stadsgenoten. 

 

Het Stadscongres was een groot succes. De werkgroepen waren enthousiast over hun samenwerking, de 

deelnemers werden op een ludieke manier betrokken bij het werk van de werkgroepen, de media schreven 

er positief over. De Rotterdamse politici kunnen er niet meer omheen. Weliswaar zijn zij degenen die 

uiteindelijk de beslissingen nemen over de toekomst van Rotterdam, maar duidelijk is dat zij in alle 

gevallen hun besluiten heel goed moeten verantwoorden. Op zijn minst heeft dit toekomstdebat veel 

mensen in de stad aan het denken gezet en is dit project een opstapje naar meer vormen van 

samenwerking, met nieuwe groepen burgers. Deze nieuwe vorm van communicatiemanagement vraagt 

echter een totaal andere houding van mensen in een organisatie. 

Op basis van de ervaringen in Rotterdam kan men een drietal valkuilen onderscheiden: 

1  Nieuw beleid bouwt altijd voort op bestaand beleid en op bestaande beleidsvoornemens. Bij een 

dialoog over nieuw beleid zijn de gesprekspartners dan ook minder vrij dan de term zou doen 

denken. Daarom moet aan het begin van het traject aan mogelijke gesprekspartners duidelijk 

worden gemaakt hoeveel beleidsruimte er is en wat de uitgangspunten zijn voor het nieuwe 

beleidstraject. De afdeling communicatie heeft hierin zowel een adviserende als begeleidende en 

uitvoerende taak. 

2  Heldere, begrijpelijke en eerlijke taal en personen die echt willen, zijn een conditio sine qua non 

in zo’n proces. Verbaal geweld, verhullend taalgebruik, het bekend veronderstellen van allerlei 

informatie, interne kwesties belangrijker vinden dan externe: allemaal zaken die – onbewust en 

onbedoeld misschien – voortdurend op de loer liggen. Dat de projectleiding zodanig gezag moet 

hebben dat zij kan ingrijpen als dat nodig is, spreekt voor zichzelf. 

3  Coproductie van beleid staat of valt met een zeer strakke projectplanning en met medewerkers 

met groot organisatietalent, goede zenuwen en inzicht in alle medespelers in de 

beleidsontwikkeling, in machtsverhoudingen, politieleen journalistiek. Kortom: mensen met 

professioneel inzicht in de werking van communicatie in de context van een organisatie. 

 

(Met dank aan Jos Hooyschuur, coördinator van het bureau Communicatieprojecten van de gemeente 

Rotterdam) 

 

Volgens de meerderheid binnen de professie gaat het bij communicatiemanagement om positionering van 

de organisatie en de zorg voor een bepaald imago bij relevante groepen in de buitenwereld, stakeholders 

genaamd. Deze vorm van communicatiemanagement wordt ook wel impressiemanagement genoemd: het 

zoeken van een bepaalde breinpositie bij voor de organisatie belangrijke groeperingen, teneinde de 

belangen van de organisatie veilig te stellen. Wat de marketingcommunicatie doet voor de producten en 

de diensten, doet de afdeling organisatiecommunicatie voor de organisatie als geheel: zij zorgt voor de 

‘verkoop’ van het beleid van de organisatie, zodat iedereen het eens is met wat de organisatie doet en wil, 

een positief beeld heeft van de organisatie en zijn of haar medewerking verleent. Deze vorm van 



communicatiemanagement doet sterk denken aan de instrumentele argumenten om voorlichting te geven, 

maar het gaat in dit geval om meer uitingen van de organisatie dan voorlichting alleen en het gaat niet 

over ‘het op een bepaalde manier laten denken over bepaalde thema’s’, zoals bij voorlichting, maar over 

alle aspecten van de organisatie: van het beleid tot de producten en de service. Vanuit deze visie wordt 

communicatiemanagement ook wel omschreven als ‘de orkestratie van alle uitingen van de organisatie 

ten behoeve van geplande en onderbouwde beïnvloeding van stakeholders’ . De communicatiemanager is 

daarin de dirigent die bepaalt waarover de organisatie naar buiten treedt en hoe de medewerkers zich 

daarin dienen te gedragen. De informatiestroom is weliswaar twee kanten op: van organisatie naar de 

buitenwereld en andersom en te zien als ‘receiver-driven’. Maar de stroom andersom heeft uitsluitend de 

vorm van feedback op de actie van de organisatie. Er is geen aandacht voor de autonome 

informatiestroom van de buitenwereld naar de organisatie toe. Er is derhalve geen werkelijk 

tweerichtingsverkeer. Het communicatiebeleid is in deze visie een directe afgeleide van het 

organisatiebeleid, het communicatiemanagement moet zorgdragen voor medewerking aan dat 

organisatiebeleid maar heeft er slechts re-actieve invloed op. 

Volgens anderen gaat het niet om het eenzijdig neerzetten van een bepaald beeld en het meekrijgen van 

personen of instanties in de in- en externe omgeving, maar om afstemming tussen organisatie en 

omgeving, en derhalve om wederzijdse inbreng en tweezijdige communicatie. 

Communicatieprofessionals die dit voorstaan, zoeken het in het op gang brengen van een dialoog tussen 

organisatie en omgeving, in directe of indirecte zin. Het gaat volgens hen vooral om het intern laten weten 

wat er in de buitenwereld gebeurt en andersom en het beïnvloeden van àlle partijen. De 

communicatieprofessionals zijn permanent bezig met de zorg voor de informatiestromen in dat 

tweerichtingsverkeer. Aan de ene kant moet via ‘monitoring’ de omgeving van de organisatie worden 

geanalyseerd en moeten de gegevens die hieruit voortvloeien, worden vertaald naar de organisatie toe, 

opdat dit een rol kan spelen in de algemene beleidsontwikkeling. Aan de andere kant moet via de bij het 

impressiemanagement horende vormen van communicatie geprobeerd worden om de buitenwereld te 

overtuigen van het nut van (producten en diensten van) de organisatie. In deze visie is 

communicatiebeleid niet alleen een afgeleide van het organisatiebeleid, maar geeft er ook (mede) vorm 

aan; het communicatiemanagement moet zowel zorgen voor de ontwikkeling van het algemene beleid als 

de uitvoering ervan op het terrein van de communicatie. Communicatie wordt echter niet gezien als een 

machtig instrument waarmee de medewerking van de omgeving zonder meer kan worden verkregen, maar 

als een instrument dat uitsluitend succesvol kan worden ingezet als de organisatie bereid is zich open te 

stellen voor invloed van de omgeving. Communicatie is in deze optiek derhalve ‘dialogue-driven’. 

Communicatiemanagement wordt binnen deze optiek ook wel omschreven als de afstemming tussen 

organisatie en omgeving door duidelijkheid te scheppen over en weer en wederzijdse beïnvloeding tot 

stand te brengen. Er is derhalve een heel ander soort informatie-verkeer nodig dan bij de twee vorige 

visies op communicatiemanagement: er is een autonome stroom vanuit de samenleving naar de 

organisatie toe, en de communicatiemanager moet ervoor zorgen dat deze op adequate wijze de 

organisatie binnen wordt geleid. Dit gaat veel verder dan feedback alleen. De communicatiemanager is 

hierin de makelaar van informatie, de intermediair die gebruik maakt van alle hiervoor genoemde 

verschijningsvormen. 

 

De hiervoor beschreven bedoelingen met communicatiemanagement komen alle drie in de praktijk voor, 

zij het dat de tweede visie op dit moment dominant is en de derde visie duidelijk in opkomst is. Het ziet 

ernaar uit dat de eerste visie zal verdwijnen, vanwege het gebrek aan functionaliteit en strategische visie. 

Dat neemt niet weg dat de ambachtelijke taken nog steeds de meest tijdrovende en geldverslindende zijn. 

Dat zal niet veranderen; zij zullen alleen in toenemende mate niet doel op zichzelf zijn, maar middel tot 

een of ander doel. Het communicatiemanagement is een groeiend vakgebied, maar voorlopig nog slecht 

geprofessionaliseerd. Het wordt grotendeels bevolkt door mensen met een niet op communicatie gerichte 

opleiding en/of ervaring, en iedereen doet ‘een beetje van alles’. Eén van de grootste problemen in het 

vakgebied op dit moment is evenwel de legitimatie van de eigen functie in de organisatie en de vraag hoe 

men verantwoording af kan leggen over wat men doet. Deze kwesties klemmen des te meer doordat 

communicatie steeds vaker wordt gezien als iets wat niet aan het toeval kan worden overgelaten, maar 

waarvoor beleid moet worden ontwikkeld en dat moet worden gemanaged. Het wordt daarmee in al zijn 

verscheidenheid van ornament tot instrument. Het functionele, doelgerichte gebruik van een zo complex 

en dynamisch iets als communicatie- en informatieprocessen is evenwel niet iets wat zomaar gaat. Dat 



vereist specialistische en theoretische kennis van de drie fasen van communicatiemanagement: het 

analyseren, het publiceren en het evalueren als een cyclisch proces. 
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In het artikel Communication in Public Relations: The Achilles Heel of Quality Public Relations 

verbind ik visies op communicatie met  visies op public relations, zoals die in de internationale literatuur 

zijn te vinden. Voor dit verhaal moet je echt gaan zitten, alleen al om al die verschillende wetenschappers 

die worden aangehaald, uit elkaar te houden. Ik heb het daarom maar niet opgenomen in het boek. Maar 

ik vind het zelf wel een heel interessant verhaal omdat ik hier voor zover ik kan overzien alle visies op 

communicatie / public relations in kaart heb gebracht. In hanteer in het artikel het begrip public 

relations. Dat komt omdat in de internationale wetenschappelijke wereld deze term nog zeer gangbaar is. 

Maar ik zou net zo goed communicatie management hebben kunnen gebruiken om aan te duiden waar ik 

het over heb.  

In dit artikel bespreek ik alle gangbare theorieën over public relations / communicatiemanagement en 

zoek daarbinnen welke communicatietheorie wordt gehanteerd. Bij het herlezen van dit artikel verbaasde 

het me opnieuw hoe weinig aandacht er is voor het begrip communicatie in theorieën over public 

relations / communicatiemanagement/corporate communicatie terwijl wel vrijwel altijd expliciet wordt 

gezegd dat het gaat over communicatie. Het wordt kennelijk helemaal niet gezien als een belangrijk 

begrip. De twee meest gangbare visies (het relatiemodel met als belangrijkste wetenschapper Grunig en 

het reputatiemodel van Van Riel) laten helemaal geen expliciet communicatiemodel zien; bij nadere 

analyse van wat de betreffende auteurs erover zeggen, blijken ze bovendien uit te gaan van nogal 

ouderwetse communicatiemodellen. Alleen in de public relations visies die op de rethorica zijn 

gebaseerd, en in de sociologische visies die in Duitsland en de Scandinavische landen worden gebruikt, 

wordt expliciet gemaakt wat er wordt bedoeld met communicatie, en worden meer eigentijdse 

communicatiemodellen gehanteerd. 

 

Communication in Public Relations: The Achilles Heel of Quality Public Relations  

Betteke van Ruler 

 

Dit artikel verscheen eerder in: Sphera Publica, nr. 7,  pp. 111-140, 2007 

 

1. Introduction 

 

In the 2003 ICA conference, one of the panel sessions was on the question whether “what should be the 

key concept of public relations.” This was because many leading scholars in the field were in favor of the 

concept of relationship as a key concept in public relations and were changing their focus into research on 

relationships; it was made explicit by Ledingham and Bruning (2000), who in their widely discussed 

reader stated that the concept of relationship should even replace the concept of communication “since 

professionals seem to perceive that the production and dissemination of communication messages 

(emphasis added, BvR) is the answer to every public relations problem” (p. xi). Recent volumes of public 

relations journals clearly show that scholars have indeed incorporated relationships as the key concept; 

the important textbooks reveal that communication theory is not seen as important for studying public 

relations. 

In this paper, I want to challenge the idea of relationships as the (only) key concept in public relations and 

delineate the concept of communication. First, because I am a communication scientist and I study public 

relations from a communications perspective. Secondly, because a research project in Europe showed that 

what one researcher would call “relationships” is what another would call “communication” (van Ruler et 

al., 2004). It therefore makes little sense to talk about replacement, if ever, before defining what these 

concepts could mean. Thirdly, because I am not convinced that all public relations is solely about 

relationships, at least not as it is meant by common relationship theory, which is concerned with 

relationships between human beings (see van Ruler & Verčič, 2005). But even more essential arguments 

can be made. Many practitioners, as well as professional associations, are altering their professional 

names into something incorporating “communication” (“corporate communication”, “communication 

management”, or just “communication”), and universities tend to follow this trend, developing programs 

in “corporate communication” or “communication management.” It would be rather odd to remove the 

concept from theory building if it is seen as so important in practice and teaching that it is even becoming 

part of the naming. Most important, however, is my final reason and that is that—although there is a lot of 

communication we should not define as public relations—public relations is impossible without 

communication. Or, to be more concrete, public relations develops through and in communication and has 



no other means than communication. Consequently, the risk of not communicating well is best be seen as 

the Achilles heel of public relations. Naturally, one could say public relations is impossible without, for 

example, some paperwork, but that does not make paperwork a key concept in public relations. My 

answer to that would be that communication is an extremely complex process that needs to be analyzed 

and handled with well-defined theoretical notions, and should therefore be seen as a key concept. Yet, 

well-founded theoretical notions on communication are largely overlooked in most public relations 

approaches. It could very well be that the reason for denying the role of communication as a key concept 

is a lack of understanding of what communication is and how it works. 

Though all scholars in public relations take notice of communication as important in public relations, in 

most approaches the concept lacks critical study or is not defined at all. Paraphrasing Toth (1992: 12), I 

will claim that the most obvious contribution to be made by communication scholars to the research of 

public relations is the much richer delineation of what is meant by communication—which in my view is 

the heart, the blood, and the energy of public relations—and how communication can build relationships 

and trust, but break these as well. 

To deliver my theoretical thoughts on communication as a key concept or even the Achilles heel of public 

relations, I will first investigate how we can articulate the role of communication; secondly, I will analyze 

the main schools of public relations thought in its approaches to public relations and to communication. 

Finally, I propose what should be seen as the key to quality public relations—namely, the management of 

quality communication processes in the context of organizational and societal processes, i.e. 

communication management. 

 

2. Communication revisited  

To unravel communication, we need to find some core concepts that are helpful in the discussion of the 

container term “communication” with regard to public relations. Rosengren (2000) suggests that, above 

all, communication can be said to be about the process of the creation of meaning. Meaning involves 

questions such as, How do people create meaning psychologically, socially, and culturally? How are 

messages understood? and, How does ambiguity arise and how is it resolved? “Communication does not 

happen without meaning, and people create and use meaning in interpreting events” (Littlejohn, 1992: 

378). The crucial question, then, is what kind of meanings of whom are created by whom and what are its 

implications for the interpretation of the world (for an overview, see Littlejohn, 1983: 95-113). From this 

question, two dimensions of communication derive: the character of meaning and the direction of the 

communication process. These two dimensions will be used here to structure communication theory. 

Meaning can be explained as the “whole way in which we understand, explain, feel about, and react 

towards a given phenomenon” (Rosengren, 2000: 59). At first sight, the use of the concept of meaning 

would focus on so-called interpretive theories, but this is not necessarily the case; it depends on what is 

meant by “meaning” (Preyer et al., 2003). According to Langer (1967), meaning has two dimensions: a 

denotative and a connotative one. The denotative meaning of a phenomenon is the meaning one can find 

in a dictionary. It is overt, being the inter-subjectively shared signification of a word. The connotative 

meaning refers to all personal feelings and subjective associations of a symbol. A dog is denotatively a 

four-legged domestic animal. But for some, the word dog has connotations of fear while for others it 

contains connotations of tenderness. Many communication scientists stress that the connotative meaning 

is what drives cognition and behavior (see, e.g., Berlo, 1960; Littlejohn 1983, 1992; Rosengren, 2000; 

Thayer, 1987). However, in public relations theories, connotative meaning seems to be largely ignored or 

considered to exist only on the addressee’s end. 

Regarding the direction of the communication, J. Grunig’s models of public relations represent a first 

classification of insights into this aspect. He distinguished PR models that stress a one-way model of 

communication and models that emphasize a two-way model. Shannon’s model (Shannon & Weaver, 

1949) is a widely used one-way model of communication in which the transmission of signals through a 

(radio) channel is described. By contrast, an example of a two-way model of communication can be found 

in Wiener’s cybernetics theory (1948), which showed how communication processes can be seen in terms 

of action and reaction.  

Describing two-way models, J. Grunig (1976) initially followed Thayer (1968), who drew a distinction 

between synchronic and diachronic views about the concept of communication. In more recent 



publications, J. Grunig (1992, 2001) described his two-way models as either symmetrical or 

asymmetrical, derived from Watzlawick et al. (1970) (personal communication, May 2004). Thayer was 

concerned with the development of meanings in messages over time (dia-chronic means literally “through 

time”), whereas Watzlawick et al. were concerned with people’s socially related behaviors, and, more 

specifically, doctor–patient behaviors, when communicating. Although Watzlawick et al. used 

(a)symmetry in a different way, J. Grunig and his co-researchers Dozier & Ehling define asymmetry as a 

communication model in which a linear causal effect in the addressee is predicted and evaluated. Dozier 

and Ehling (1992: 176) state: “The presupposition is asymmetrical, for it conceives of communication and 

public relations as something organizations do to—rather than with—people”. Symmetrical public 

relations is characterized “the use of bargaining, negotiating, and strategies of conflict resolution to bring 

about symbiotic changes in the ideas, attitudes, and behaviors of both the organization and its publics” (J. 

Grunig, 1989: 29). As J. Grunig explains it, symmetrical communication entails that each participant in 

the communication process is equally able to influence the other. In fact, J. Grunig thus propagates a two-

way in stead of a one-way persuasion model. In his most recent work, J. Grunig (1992, 2001) claims that 

one-way models are always asymmetric, since the sender is concerned only with the transmission of his 

message, not taking into account the addressee.  

Thus, in J. Grunig’s theory of public relations, we can find three distinct accounts of how communication 

works. These are one-way asymmetrical, two-way asymmetrical, and two-way symmetrical. It is, 

however, unclear what is meant by one-way. Does this predict the existence of a receiver or not? If so, 

what is the difference between one-way asymmetrical and two-way asymmetrical? If not, then what is 

meant by one-way? 

In the search for a more precise way of distinguishing between these concepts and for other public 

relations scholars who dissect the concept of communication in public relations, the Belgian 

communication scientist Fauconnier (1990) is helpful. He claims that, in practice, many are concerned 

solely with expression. He promotes instead a scientific concept of communication in which one is not 

only concerned with the way in which a message is expressed, but also how this affects the addressee 

(p.74). Communication which is limited to expression is, of course, a kind of one-way model, but without 

any concern for the destination of what is expressed. The only concern is in relation to the expression 

itself, or “the emission”. This equates what J. Grunig calls an asymmetrical one-way model of public 

relations, since he describes this as a practical, unscientific, view of communication which implies that 

there is no need to do any kind of research, nor to segment target groups in a methodical way, or to know 

anything about potential receivers, let alone about different publics (Grunig, 1989). This is, therefore, best 

be seen as an “un-addressed process”, so to speak. This suggests that communication had better be 

described here as an “emission” rather than as a one-way process, because there is no consideration 

whatsoever for the destination of what is expressed. As soon as one starts to take account of the effects of 

the communication process, for example, in terms of the “intended reach of the message transmitted,” 

then attention is focused on some kind of effect. Questions arise such as “Did the predefined target group 

notice my message?” and “Did I reach any of the predefined target groups?” Communication as emission 

is fully sender-oriented, in so far that effects play no role at all, not even at the clipping level. In this view, 

communication is seen “as a magic bullet,” as Schramm (1971) cynically described it.  

In the 1960s, Bauer (1964) concluded that there are two different views regarding the idea of effects. The 

first of these, which he describes as the social model, “held by the general public, and by social scientists 

when they talk about advertising, and somebody else’s propaganda, is one of the exploitation of man by 

man. It is a model of one-way influence: The communication does something to the audience, while to the 

communicator is generally attributed considerable latitude and power to do what he pleases to the 

audience” (p.319). Bauer called his second model “the scientific model of communication as a 

transactional process in which two parties each expect to give and take from the exchange approximately 

equitable values” (p.319). Although this scientific model allows for influence, it does not follow a linear 

causal model. Bauer stated that, while research shows that the scientific model is by far the more adequate 

of the two, it is the social model that is dominant in practice. 

Bauer’s social model of one-way influence is equivalent to J. Grunig’s two-way asymmetrical model, 

while the two-way symmetrical model reflects Bauer’s scientific model. Bauer, however, talks about one-

way influence in his social model because of the presumed linear causality. It is questionable whether we 



can use “two-way” to describe the social model, as the addressee is seen as an object who is able only to 

receive or, possibly, answer the speaker’s questions. The addressee is not a full participant in the two-way 

process, which is why I prefer to describe J. Grunig’s two-way asymmetrical model as “controlled one-

way” communication; it enables us to differentiate between communication as emission, as a controlled 

one-way process, and as a two-way process. 

However, this still leaves the concept of influence undiscussed. Early communication theories focused on 

communication as a one-way process in which a sender acts on an addressee, but what this “act on” was 

remained a matter of debate. Some theories view communication most of all as a transmission process, a 

flow of information in which a sender disseminates a message by revealing its meaning through symbols. 

The focus is on the flow of information (Shannon & Weaver, 1949) and this information is seen as 

“objective,” thereby implicitly focusing on the denotative side of meaning. A typical definition within this 

scope of communication is: “Communication is the transmission of information, ideas, attitudes, or 

emotion from one person or group to another (or others)” (for an overview of these views on 

communication, see Littlejohn, 1992; McQuail & Windahl, 1986). Other theories view communication as 

an attempt by a sender to produce a predefined attitudinal change in the addressee—that is, a change in 

the (connotative) meaning of the situation as perceived by the latter. A well-known theory of this type is 

the Two-Step Flow theory, which predicts that mass media inform certain people, who on their part act as 

opinion leaders, influencing the meanings perceived by others. The focus here is on the flow of influence 

(Lin, 1971). It is obvious that there is no flow of influence without a flow of information, but a flow of 

information is not necessarily also a flow of influence, at least not in such a way that the sender can 

predict how it will be interpreted by the addressee (Nillesen, 1998). However, as long as information is 

seen as objective, there is no need to differentiate between information and influence. The former view of 

one-way communication can be called a transmission model; the latter, a persuasion model. The 

transmission view is concerned with the transfer of a message in order to influence the addressee without 

emphasis on altering feelings and emotions, while the one-way persuasion view is about changing the 

addressee’s behavior. The transmission model focuses on the transmission of (denotative) meaning, while 

the persuasion model emphasizes the one-way synchronization of (connotative) meaning.   

Most recent approaches to communication view it as a fundamental two-way process which is interactive 

and participatory at all levels. This involves the paradigmatic change of a sender–receiver orientation into 

an actor orientation, in other words, a process in which all actors can be active and take initiatives. That is 

why the emphasis nowadays is on communication as a process in which meanings are created and 

exchanged by the parties involved.  

Once again, there are two different views on this two-way process. For some scientists, the key to 

communication is the fact that it creates meanings inter-subjectively (see, for example, Putnam & 

Pacanowski, 1983). The key word in this approach is dialogue, which in ancient Greek means “a free 

flow of words and its interpretations.” This fits the diachronic view of communication, as Thayer (1968, 

1987) holds, stipulating that communication is an ongoing process of learning in which meanings 

develop. For others, this process goes further and actually creates a shared meaning—a new denotative or 

overt meaning, i.e. “consensus” (Schramm, 1965; Susskind et al., 1999). The first view refers to 

communication as an ongoing process of co-creating of (connotative) meanings, while the second view 

emphasizes communication as the co-creation of a new (=denotative) meaning, which is normally called 

“consensus building”. This equates the two-way symmetrical model of J. Grunig. It is striking that in 

these approaches consensus building is seen as a rather rational process in which emotions get no place 

and alternative meanings are ignored. Noelle Neumann (1974) showed that alternative meanings go 

“undercover” as soon as they may not be heard, and explode sooner or later.  

 

The analysis outlined here of differences in communication theory reveals at least two dimensions of the 

communication model, namely, the degree of involvement of “the other” in the communication process 

and the treatment of meaning. We have found three positions on involvement: communication as 

emission, communication as a controlled one-way process,  and communication as a two-way process. 

Two positions, denotative and connotative, have been identified with regard to meaning. If we place these 

dimensions into a three-by-two matrix, we can find at least six different models of communication, of 

which the magic bullet approaches are seen as a pre-scientific approach to communication, from the 



earliest beginning of communication science, and the linear causality approaches as well as the 

information-as-objective- approaches as outdated (see figure 1). 

 

 Focus on denotative meaning, 

information as ‘objective’ 

Focus on connotative meaning, 

information as ‘subjective’  

Communication as an 

undirected emission process 

(magic bullet) 

Communication as an expression 

of information to all concerned 

 

Communication as form of self-

presentation  

 

Communication as a controlled 

one-way process 

(linear causality) 

Communication as transmission 

of meaning to target groups  

Communication as a one-way 

synchronization of meaning in target 

groups 

Communication as a two-way 

process (transaction) 

Communication as consensus-

building with publics 

Communication as diachronic co-

creation of meanings of involved 

actors  

Figure 1. Six communication models, defined by differentiations in the process of meaning creation, 

usable for defining communication in public relations 

 

2. Major concepts of public relations 

 

We do not know much of what general managers and specialists in public relations exactly do when they 

“do public relations” and what their intentions are, let alone what the effects are. But we do know that, 

more and more, what is considered to be public relations is seen as important— although it is not always 

called that (J. Grunig, in press; L. Grunig et al., 2002; van Riel, 2001; Fombrun & van Riel, 2004; van 

Ruler & Verčič, 2005). Looking at common practice in public relations, cynics would probably say that 

public relations is most of all gaining the attention of journalists for products, services, policies, and ideas 

of their clients, by using tricks and spin (Davis, 2002). There is no doubt that this kind of service is (a 

form of) communication, and this is certainly part of public relations practice. However, public relations 

scholars have different ideas about what public relations is. I will review some basic schools of thought 

which I think cover the academic field of thinking about public relations, and analyze the view on the 

concept of communication in these schools of thougt. 

 

2.1. The relationship approach 

The state-of-the-art handbook Handbook of Public Relations (Heath, 2001a), the widely discussed 

Ledingham-and-Bruning reader (2000), Cutlip, Center and Broom’s widely used handbook (2000), 

Grunig, Grunig and Dozier’s latest overview (2002) as well as recent volumes of public relations journals 

and textbooks—all these show that most of the academic public relations community now consider public 

relations as a management function concerned with building relationships with publics (stakeholders) in 

order to preserve or reduce conflicts and build trust, by using a definition of public relations such as “the 

management function that establishes and maintains mutually beneficial relationships between an 

organization and the publics on whom its success or failure depends.” Broom et al. (2000: 3) lamented 

that although relations are so important in public relations, the public relations literature hardly deals with 

relationships and how they can be measured. They claim that the unit of analysis should be the 

relationship itself, instead of individual and public opinions. Ledingham and Bruning (2000: xi) agree 

with Broom et al., noting that in public relations the emphasis is too much on message production and 

dissemination, failing to address the relationship itself and how to build long-standing relationships with 

important publics. They suggest therefore that the relationship is a key concept, rather than 

communication: “Communication efficiencies are of no use to measure public relations,” they claim 

(p.xiii).  

Since Ledingham and Bruning argue that organizational and interpersonal communication theory are 

needed to build a relational approach to public relations, it is obvious that they do not deny that there is 

communication in public relations and that communication theory is important. It is therefore surprising 

that they argue that communication should no longer be a vital concept of public relations. But “means 

are confused with ends” they claim (p. xi). For them, relationships are the end of public relations, while 

communication seems to be only a technical means and would probably best be seen as a (reasonably 



simple) building block in producing beneficial relationships if used properly. “Recently,” they say (p.xii), 

“the role of the “journalist in residence”—offering advice on ways to get an organization’s name in the 

press—has been supplanted to some degree by that of the “expert prescriber”—a public relations 

counselor who advises client companies on matters of public policy. Nonetheless, many organizations 

still view public relations primarily as a means of generating favorable publicity. Their rationale for 

public relations is found not in the management of reciprocal relationships between an organization and 

its publics, but rather in “the credibility” attached to information that has been examined by reporters 

(through) third party endorsement by the media,” they note (Ledingham and Bruning, 2000: xii).  

Obviously, Ledingham and Bruning argue against what Grunig and Hunt (1984) called a publicity model 

of public relations; and they appear to equate that with communication in public relations. That would 

mean that they view communication as an emission; if that is the case, their ideas about communication 

are pre-scientific.  

Arguing from a relationship approach to public relations, Broom et al. (2000: 16) state: “It would be 

difficult to overstate the importance of the communication linkage in organization relationships.” Walton 

(1969) suggested that communication is “the most significant factor accounting for the total behavior of 

the organization,” and that “the dynamics of the organization can best be understood by understanding its 

systems of communication” (p.109).”.  

Broom et al. repeat Ehling in the classic treatise Excellence in Public Relations and Communication 

Management, edited by J. Grunig (1992). Ehling (1992: 633) stated that “the primary end state of public 

relations is the maximization through communication of the difference between cooperation and conflict 

such that cooperation becomes the prime benefit.” But Broom et al. argue that it is relationships between 

organizations and stakeholders that must be central to a theory of public relations and organizational 

effectiveness, presenting a model to measure relationships. They, too, seem to view communication only 

as a means that managers can choose to use with a pre-fixed beginning and a pre-defined effect. More 

recently, this model has been refined by many researchers.  

 

J. Grunig (1989, 1992) developed the two-way symmetrical model of public relations for excellent public 

relations to contrast it with asymmetrical public relations. The two-way symmetrical model is without any 

doubt the most widespread approach to public relations in the academic community all over the world. In 

an overview of his work, J. Grunig (2001: 28) writes, “Symmetry means that communicators keep their 

eyes on a broader professional perspective of balancing private and public interests. Their job consists of 

more than argumentation of ‘a wrangle in the marketplace’.” They must listen as well as argue. But this 

does not mean that they do not argue or attempt to persuade. This is why J. Grunig in his recent work 

suggests that excellent public relations can be asymmetrical in its practice as well, as long as it is 

symmetrical in its overall intentions (Grunig, 2001; see also Grunig et al., 2002). He calls this a mixed 

motive model of public relations in which balancing of interests between organization and stakeholders is 

the basic philosophy.  

Since “symmetry” was a term that was widely criticized, he recently suggested that the best term for 

symmetrical public relations is “dialogical public relations” (Grunig, 2001). J. Grunig wrote that he 

borrowed the term “dialogical” from relationships literature and makes no reference to any 

communication theory, although in communication theory, too, this is a basic concept. Habermas even 

sees dialogue as the only form of social interaction that can be called “communication” (Hetebrij, 2000), 

and it is certainly becoming more and more central in organizational communication theory (Barge & 

Little, 2002). According to J. Grunig (2001), the variables in dialogical public relations are the intentions 

of the communication partners (symmetry and asymmetry), the direction of the communication process 

(one-way and two-way), the type of communication form used (mediated or interpersonal 

communication), and the extent to which public relations practice is ethical. Different studies proved that 

excellent public relations was both symmetrical and asymmetrical and both mediated and interpersonal, 

but always two-way and ethical, according to J. Grunig (p.30).  

It cannot be denied that communication is important in J. Grunig’s public relations model and that he 

holds the view that public relations is about communication with the aim to control and build mutual trust 

(2001: 30). He laments only certain ways of communicating, not to communication itself as a basic 

concept of public relations. Yet, it is still true, as Toth (1992: 9) already stated, that J.  Grunig does not 



enrich his theory by studying the concept of communication thoroughly. He totally overlooks the 

connotative side of meaning as a – at least complicating – aspect in his symmetrical model.  He even does 

not define communication in his textbooks and overviews. Examining his texts, it is obvious that he and 

his fellow researchers focus on communication as exchange of information about interests of rational 

human beings—organizations and its stakeholder groups, for instance—in order to negotiate agreement 

(Ehling, 1992; Grunig, 1989). This approach to communication is based in the so-called balance models 

(Littlejohn, 1987, 1992), started by Heider (Littlejohn, 1983, 1992) and developed by Newcomb (1953). 

The concern is with the degree of consistency which might exist between two persons in relation to a third 

person or object. Heider dealt with the cognitive processes internal to either of the two participants in a 

relationship, while Newcomb focused on the communication process between the two. Newcomb 

assumed that the communication process is the essential function of enabling two or more individuals to 

maintain simultaneous orientations to each other and towards objects in the environment. 

Communication is thus a learned response under strain and we are likely to find “more” communication 

activity (seeking, giving, and exchanging information) in conditions of uncertainty and turbulence 

(McQuail & Windahl, 1981: 21). The key aspect of this model is the relationship between A and B, which 

is related to a communication process about X (something out there). Newcomb (1953) postulated a 

“strain to symmetry,” resulting in a widening of the area of agreement by engaging in communication. 

That is to say, where there is balance, each participant will resist change, and where there is imbalance, 

attempts will be made to restore equilibrium.  

The premise in all balance models is that people will always search for consistency (Stappers et al., 1990). 

McLeod and Chaffee (1973) modernized these models into the so-called co-orientation approach, 

combining balance models and certain aspects of symbolic interactionism, with emphasis on interpersonal 

communication and communication between groups, both two-way and interactive. Broom and Dozier 

(1986) used this co-orientation model as a basic model for public relations, but they changed the McLeod-

and-Chaffee model in sofar that their interest is not symbolic interactionism, but the accuracy/congruency 

of the interpretations of issues between stakeholders and organization. If there is no congruency, dialogue 

should help both parties to develop a congruent (i.e. denotative) interpretation. J. Grunig confirms this 

idea of co-orientation and congruency (2001) but does not explain this in terms of a communication 

model. 

 

2.2. The reputation approach 

Another widespread approach to public relations is corporate communication (Argenti, 1994; Dolphin, 

1999; van Riel, 1995, 2001), more recently also often referred to as “reputation management”. Van Riel is 

one of the most prolific authors in this area, claiming that a good corporate image (reputation) is critically 

important for managers to survive. In doing so, he implicitly builds on the public relations books of 

founding father Edward Bernays (1923, 1955) who claimed that public relations is basically a means of 

“engineering of consent.” This is what J. Grunig criticized as a two-way asymmetrical model of public 

relations.  

The way to manage corporate image (reputation) is to define a desired corporate image and a desired 

organizational identity and develop “corporate communication,” which van Riel (2001: 5) defines as “the 

orchestration of all instruments of organizational identity (communications, symbols, behaviors) in such a 

way that a positive reputation is created or maintained by groups with which the organization has a 

dependency relationship.” Corporate communication has two basic modalities, organizational and 

marketing communication. Marketing communication is linked to sales directly, but organizational 

communication is also linked to sales—although indirectly—since it influences reputation and reputation 

influences sales. These two modalities have to be coordinated and steered. In previous work (e.g. van 

Riel, 1995) van Riel focused on influencing the image by well-planned communication campaigns; 

nowadays he concentrates on influencing all aspects of identity, such as communications, symbols, and 

organizational behaviors (van Riel, 2000, 2001, 2002). Van Riel does not describe what he means by 

communication and gives no definition at all, but it must be a basic concept since it is even used in the 

title of his conceptual framework. Still, he does not use communication theory much, but relies on 

psychological and organizational theories. His definition of corporate communication shows that he has in 

mind a persuasion model of communication, in which the emphasis is on the synchronization of meaning 



in target groups, in other words, what Berlo calls a social model of communication (Berlo, 1960). The 

differentiation between communications, symbols, and organizational behaviors stems from Birkigt and 

Stadler (1986), who see these three as elements for the self-presentation of an organization. Non-critically 

cited by van Riel, with communication they mean “the sending of verbal or visual messages” (van Riel, 

1995: 32), and this is seen as the most flexible corporate identity instrument: “The flexibility of 

communication lies in the fact that more abstract signals can be transmitted directly to target groups. A 

company can, for instance, inform its target group directly that it is innovative. If the same message were 

to be conveyed only by the behavior of the company, the process would be much longer and more 

laborious” (p.32). This is best described as a transmission model of communication. 

 

Although reputation management is often studied from a financial or marketing perspective, many authors 

claim that communication is important in building reputation. Deephouse (2000), for example, describes 

that managers’ communications are essential in building a positive reputation; Smidts et al. (2001) report 

the importance of managers in building a positive communication climate, which in turn is important for 

organizational behavior. And organizational behavior is seen as the key to reputation. 

In his more recent work, van Riel replaced image for reputation as the goal of corporate communication. 

He does not explain why, but it could very well be because reputation has an economic connotation (it 

comes from Latin and means “calculate” or “determine”) and therefore probably fits managers’ jargon 

better. His colleague in the Reputation Institute, Fombrun, explains that reputation is “capital” which 

should be seen as “a form of intangible wealth that is closely related to what accountants call ‘goodwill’ 

and marketers term ‘brand equity’,” and shows that a good reputation is a financial good (Fombrun, 

1997). Reputations are partly a reflection of a company’s identity, partly the result of managers’ efforts to 

persuade us of their excellence (p.11). He defines reputation as “a perceptual representation of a 

company’s past actions and future prospects that describes the firm’s overall appeal to all of its key 

constituents when compared with other leading rivals” (p.72). Although Fombrun does not take 

communication into account at all, it is obvious that for a perceptual representation of a company’s acts 

and prospects, communication is needed. So, communication must be of some importance in reputation 

management. The fact that he sees no need to define or study it, suggests that he has a rather simple view 

of communication. 

To sum up, in the reputation approach we find complete faith in the power of communication to reach 

certain predefined causal effects in cognitions and behaviors. Communication is no longer seen as a 

magic bullet, but a bullet it still is—and meaning problems are completely overlooked. Dervin (1991) 

would call this a non-communication approach to communication and most communication scholars 

would call it outdated. 

The relational and reputation approaches are the dominant perspectives on public relations. It has become 

obvious that communication—although seen as an important tool for public relations—is not seen as a 

complex and dynamic process in which different actors play a role and meaning(s) are co-created. Yet, 

there are some alternative approaches in which communication is much more central and seen from a 

more modern and communication scientific point of view. 

 

2.3. The rhetorical approach 

The first alternative we should mention is the rhetorical approach to public relations (Toth & Heath, 1992; 

Ihlen, 2004). Although not very widespread, it is a well-respected approach, forming the basis of many of 

the chapters of Handbook of Public Relations (Heath, 2001a). In the rhetorical approach to public 

relations, communication plays a pivotal role. “Rhetoric can be thought of as a one-way flow of 

information, argument, and influence whereby one entity persuades and dominates another. (…). In the 

best sense, rhetoric should not be thought of as monologue, but dialogue. By featuring dialogue, we opt to 

emphasize the dynamics of rhetorical exchange by which interested parties seek to induce agreement and 

action” (Toth & Heath, 1992: p.xi–xii). Toth is one of the few public relations scholars who suggests that 

communication is to be seen as the basis of public relations (Toth, 1992: 3), since “public relations IS 

communicating” [capitals in the original, BvR], although communicating in a certain way.  

In his 1994 book Management of corporate communication, Heath argued that for developing 

relationships, comparable zones of meaning are to be constructed, meant as comparable “social realities,” 



in order to be able to coordinate efforts (p.45). In 2001 he follows the same line, arguing that “shared 

meaning” is a vital outcome of public relations and the constituting variable of relationships. Shared 

meaning is constructed through dialogue (Heath, 2001b: 31), which he sees as “statement and 

counterstatement that constitute the process and shape the content of rhetoric” (p.32).  

We could say that in the rhetorical approach, relationships are not built through communications but in 

communicating. This brings communication to the center of public relations, seen from a transactional 

model of communication. Communication is part of the rhetorical approach, focusing however, on 

interpersonal and organizational communication; the societal function of communication in shaping 

public opinion and public sphere is largely overlooked. 

 

2.4. The societal approach 

In Scandinavian and German approaches, public relations is often treated from a societal perspective.  

Kückelhaus (1998) describes three approaches to public relations: product oriented, marketing 

oriented, and societal oriented. The product orientation could be equated with the one-way emission 

model (called “publicity model” by Grunig & Hunt, 1984), while the marketing orientation could be 

equated with J. Grunig’s asymmetrical two way model. However, the societal perspective cannot be 

equated with J. Grunig’s two-way symmetrical model since the societal approach uses the society at 

large as unit of analysis and considers its social structure and institutions as the basis and the outcome 

of public relations. This implies that the main interest is not the corporation or organization itself, but 

its place in society at large (i.e., in the social structure). In this respect, society is seen from the 

perspective of what in German is called Öffentlichkeit (“in public”). Öffentlichkeit does not mean 

“public” as in publics, audiences, etc., but it means “public sphere,” and more specifically, “what is 

potentially known to and can be debated by all” (Hollander, 1988). Öffentlichkeit is an outcome, and 

therefore a quality of the public communication system in society (Ronneberger & Rühl, 1992) and 

journalism, advertising, and public relations all play a role in developing or destroying the quality of 

this public communication system. Consequently, the public sphere cannot be seen as the aggregation 

of individual views (see Price, 1992: 2), but has a dynamic of its own and as such creates a symbolic 

reality. 

According to Kückelhaus, the societal orientation is the dominant approach in German public relations 

theory building. Unfortunately, German theories are hardly published in English and, consequently, 

hardly known in the English research tradition. It is also dominant in Scandinavian research, but they 

hardly report in scientific journals. An essential aspect of public relations is its concern with issues and 

values that are publicly relevant and publicly debated, in other words, relating to the “public sphere,” 

as the Danish scholar Jensen (2000) argues. Ihlen (2004), from Norway, combines the rhetorical 

approach with a societal approach and shows how public relations is an actors’ play in a public 

battlefield of meanings, thereby contributing to “the” public meaning, e.g. to social reality. In this 

societal approach, public relations serves the same kind of (democratic) function as journalism does; 

both contribute to the free flow of information and its meanings, and to the development of the public 

sphere in size (“How many people are involved in public life?”), in level (“What is the level at which 

we discuss public matters?”), and in quality (“What are the frames used in the debates?”). This echoes 

what Carey (1975) called a cultural approach to communication (communication produces cultural 

identity). In many European countries, theory building in public relations is closely related to 

journalism, not because the practitioners must deal with journalists, but because of these overlapping 

functions in society; the emphasis is on a transactional model of (public) communication. Obviously, 

communication plays a central role in this societal concept of public relations, concentrating on mass 

communication; the latter should not be equated with mass-mediated communications, but can best be 

understood as the “public communication system.” 

 

2.5. The community approach 

At first sight this societal approach comes close to the community-building approach developed by 

Kruckeberg and Starck (1988; see also Starck & Kruckeberg, 2000) and reported, for example, by Leeper 

and Leeper (2000). Kruckeberg and Starck (1988) defined public relations in a normative way, as the 

social conscience of an organization that is able to contribute to the mutual understanding among groups 

and institutions and brings harmony to private and public policies. In such an approach, public relations is 

more focused on “how to behave” in order to be a decent citizen than on producing society itself. In the 



European sociological approaches described above, legitimation is used to describe how an organization, 

as the exponent of one of the institutions in the social system, co-produces public policies and thereby the 

empirical realization of institutions, and, ultimately, society itself. An organization is legitimate as long as 

there is no public discourse concerning its legitimation. The societal approach is therefore a fundamental 

empirical approach and not a normative one, unlike the community approach. 

Nevertheless, in the community approach, too, (some forms of) communication are seen as important as a 

means to build community. Kruckenberg and Stark (1988: 62; they also refer to Carey) claim that 

communication should be seen, not as “doing something to someone else”, but as “doing something with 

someone.” In their view, public relations should abandon “the transmission model of communication, that 

is, principles rooted in persuasion and advocacy rather than principles based on social involvement and 

participation.” So, Kruckeberg and Starck, too, advocate a certain form of communication to be adopted 

in public relations theory. They even state that “The public relations practitioner’s role as a 

communicator, and more specifically as a communication facilitator, should be his or her highest calling” 

(p.112). But they do not explain how this communication role is rooted in communication theory. 

  

3. Public relations as communication management 

 

The communication theories outlined in section 2 stress that it is important to see communication as a 

basic notion in public relations in order to investigate which concepts fit the dynamics of public relations 

and what its parameters are. The literature on public relations shows that communication is mentioned in 

all approaches, implicitly or explicitly, and is typically seen as a facilitator. Moreover, in most approaches 

it is seen as a vital concept as long as it is used in a certain way. Given this centrality of communication, it 

is worrying that some authors propose to remove communication as a central concept and that many 

authors obviously do not consider it as a central concept that needs a scholarly, communication scientific 

approach. It is striking that it is obviously not important enough to study what the possibilities and 

constraints are.  

Toth (1992: 3) argued that communication is underdefined in J. Grunig’s approach to public relations. 

According to her, communication is too much seen as the transfer of information, “as opposed to the more 

global rhetorical sense that with communication we transform our culture.” The review of public relations 

literature shows that this is the case in both dominant approaches of public relations. Communication is 

very important but hardly explained in these public relations approaches and meaning is seen solely from 

its denotative side. Approaches that are oriented at communication as transaction and show a 

constructionistic view on communication, can be found only in the less popular “schools” of public 

relations such as the rhetorical and societal approaches. 

The influential publication of Pavlik (1987), Public Relations, What Research Tells Us, shows us why 

communication is seen as a marginal or even a removable concept in public relations. In the summary of 

his final chapter, Beyond Common Sense, Pavlik writes (p.119): 

“It may take more than communication to manage a relationship. Communication can accomplish only so 

much in today’s society. It no longer has the power to influence public opinion the way it could in the 

days of P.T. Barnum or Ivy Lee. The role of communication today is more often limited to building 

mutual understanding (which is often of vital importance). Instead, relationship management may require 

corporate action of change.”  

According to Pavlik, producing understanding for decisions made by the organization is the only possible 

end of communication if getting others to think as you like them to think is no longer possible. In this 

view, communication is something that managers do to accomplish something else (cf. Conrad & Haynes, 

2001: 53). It is striking that for Pavlik, organizational decision-making is obviously not a matter of 

communication. This is, again, an instrumental approach to communication but also a questionable one 

for public relations—not least because in theories of organizational communication, decision-making is 

seen as a communication process itself, in which meaningful decisions are constructed (Deetz, 2001) and 

in which, most of the time, organizational communication is seen as part of public relations/corporate 

communication.  



Decision-making is judging options and choosing one. Indeed, decision making is a communication 

process in which meanings are constructed and reconstructed, in which power is enacted and all kinds of 

communication roles are played. This varies from information and persuasion to dialogue and negotiation 

(van Ruler, 2004).  

In the last century a substantive change occurred in the way in which people interact—at least in the 

countries in the West. Sociologists talk about a cultural shift from a “command” to a “negotiation” 

economy. At least since the second half of the twentieth century, consultation and negotiation have 

become normal in all cases involving social differences. This can be seen as a process of democratization 

that may be changing through time but has no end-state. This process remains open for the future and 

applies equally to individuals and organizations. Codes and norms of business conduct are changing, and 

so is communication in the business context. These changes are reflected in management science in the 

development of theories of organizational learning under supportive and coaching management (Argyris 

& Schön, 1978). In communication science, this cultural shift brought a paradigm shift from a sender–

receiver orientation to an actor orientation (Bentele & Rühl, 1993; Putnam & Pacanowsky 1983; Thayer 

1987).  

In most recent public relations literature, the role of organizational action and decision making is 

mentioned but hardly discussed. Management is the process through which organizational work is done 

(Stoner & Freeman 1992) and organization action and decision making are the typical responsibilities of 

managers. Mintzberg (1973: 54–99) showed that managers are almost constantly engaged in 

communication: most roles of managers are communication roles, all roles have communication aspects 

and these must be managed well. Today’s “negotiation economy” makes the communication aspects of 

these roles even more important than they used to be when Mintzberg first described them. It is also 

changing communication strategies in use and it certainly needs a transactional view on communication in 

respect to decision making and managing (van Ruler, 2004). Nevertheless, in all recent approaches to 

public relations, it is mentioned not only to “communicate/argue about the plans and aims of the 

organization” (which is obviously communication, one-way or two-way) but also to take into account 

how the (people in the) organization behave in strategic decision-making, as well as in daily practice. This 

would mean that identity building (“how are we doing what we do and why”) is becoming equally or 

more important than image building (“how are we seen by certain key publics”) or gaining mutual 

understanding (“do our stakeholders agree on our policies”). The question, then, is how identity is built. 

Identities are an expression of the self and performed in conversation, argues Szwarniawska (2000: 275). 

“What we achieve in conversation is positioning vis-à-vis other people, and against the background of a 

plot that is negotiated by those taking part in the conversation.” Identity is therefore produced, 

reproduced, and maintained by communication, by forms of interpersonal communication, and by forms 

of mass communication. Communication, then, is the construction of identity and, therefore, reality. This 

is indeed a different view on communication than “production and dissemination of information 

messages” or “influencing people”, and it also differs from “gaining mutual understanding”—all these are 

still functionalistic views on communication. Here, communication is seen as producing identity, which is 

a constructional view on communication (van Ruler & Verčič, 2005). But it is hard to find any of these 

considerations about communication in the mainstream public relations approaches. 

That communication is not seen as a sufficient concept of public relations may be due to the assumption 

that public relations is just seen as communication with (or even towards) outsiders or employees about 

decisions made or to be made, and not the process in which decisions are being made. This is a narrow-

minded view of communication in public relations and it makes no sense. There is no evidence that 

communication in public relations should be limited to the communication processes with employees and 

stakeholders before or after decisions have been made. This shows that in public relations the traditional 

sender–receiver model is still dominant; the manager is the sender and the employees or other 

stakeholders are the (more or less obstinate) receivers. It is beyond the “communication-as-mystery” 

model which many practitioners adhere to (van Ruler, 1997), but it is still far too limited a position on the 

role of communication in the context of organizations. Since most public relations scholars preach that the 

critical factor is decision-making and it is obvious that decision-making is to be seen as the final link in 

the chain of communication processes itself, we had better conceptualize public relations as management 

of the processes of meaning creation (=communication) in order to build relationships/reputation/public 

trust/legimation. In that case, public relations is fundamentally “management of communication processes 



in the context of organization”— i.e. communication management. If we see public relations as 

communication management, we create the space to study the process of meaning creation in the 

organizational and the organization-related societal context, first by challenging the question whose 

meaning is created by whom and what meaning means, then by finding out under what conditions what 

kinds of meanings are created.  
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