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Hoofdstuk 1 Introductie

1.1 Inleiding
Interne communicatie wordt steeds belangrijker gevonden in een organisatie, niet alleen om 
medewerkers optimaal te informeren, maar bijvoorbeeld ook om bij te dragen aan een goede 
werksfeer. Goede informatieoverdracht is om drie redenen belangrijk voor een organisatie:

 Om taken zo goed mogelijk uit te voeren
 Om medewerkers te betrekken, motiveren en te binden
 Als managementinstrument om veranderingsprocessen te helpen volbrengen.

1.2 Doel van het boek
Het boek is bedoeld om communicatieprofessionals te helpen bij het opstellen van een 
communicatiebeleid en om communicatiestudenten inzicht te geven in de facetten van het 
vakgebied interne communicatie. 

1.3 Een definitie
Er zijn verschillende definities voor interne communicatie. Deze kun je onderbrengen in twee 
groepen. De ene groep ziet interne communicatie als communicatie tussen een zender en een 
ontvanger in dezelfde organisatie. De ander als instrument van het management. Het boek 
hanteert een combinatie van beiden:

Interne communicatie is de intentionele productie van boodschappen waarop interpretatie en 
ontvangst kan plaatsvinden. Dit proces vindt plaats binnen een organisatie in een context die 
informationeel en relationeel van aard is, die mede vormend is voor de betekenis die wordt 
gegeven aan boodschappen.

1.4 Redenen voor  groeiende interesse in de interne communicatie
 Verwachtingen van de omgeving: concurrentie wordt heftiger en de consument 

mondiger, om zo goed moegelijk in te spelen op de wensen van de klant moet de 
organisatie de ogen en oren dus goed open houden voor info van klant en concurrent. 
Ook veranderen organisaties steeds meer door internationalisering. 

 Het effectiever worden van organisaties. Door deze ontwikkeling is het noodzaak dat 
medewerkers op de juiste tijd over de juiste hoeveelheid informatie bevatten om hun 
werk zo goed mogelijk te doen.

 De cultuur: bedrijven willen een eigen cultuur ontwikkelen. Het wijgevoel. 
Communicatie is hierbij van levensbelang.

 Binden en boeien: om mens te binden aan het bedrijf, wil men een goede werkssfeer 
creëren. Goede communicatie draagt bij aan een goede werksfeer.

 Automatisering: Automatisering neemt toe. Ondanks dit feit blijkt uit onderzoek 
communicatie tussen medewerkers nog steeds de belangrijkste bron van informatie te 
zijn.

 Intranet: intranet is een goed informatiemiddel. Toch gaat er met de communicatie 
over de oprichting en het nut van intranet nog vaak veel mis.

 Veranderingsprocessen: om de houding van medewerkers te veranderen en bij grote 
veranderingsprocessen in organisatie blijkt goede interne communicatie de 
succesfactor te zijn.
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Hoofdstuk 2 Historisch overzicht

2.1 Inleiding
Interne communicatie leeft pas onder het management vanaf het einde van de 19e eeuw. Toen 
was het vooral personeelszorg, nu een managementtool.

2.2 Industrialisatie (1870 – 1918)
De eerste fabrieken ontstonden. Door slechte werkomstandigheden dreigde er opstand. Om dit 
te voorkomen kwamen er betere sociale voorzieningen. Door schaalvergroting werden er 
personeelsbladen gemaakt om arbeiders te binden. Communicatie vind top-down plaats. 

2.3. Rationalisatie (1928 – 1945)
Er komt steeds meer belangstelling voor arbeidsdeling. De top maakt plannen, de werkvloer 
voert uit. Om dit proces te sturen is duidelijke communicatie nodig. Communicatie verloopt 
via het middenkader. Middenkader is echter meer een doorgeefluik. Nieuw op 
communicatiegebied zijn de onderhandelingen tussen  vakvereniging en ondernemer in deze 
tijd.

2.4 Economische opleving (1945 – 1965)
Er komt steeds meer aandacht voor human relations en informele communicatie. 
Leidinggevende wordt ook verantwoordelijk voor sociale en communicatieprocessen. De 
eerste bedrijfstrainingen hierin worden in deze tijd georganiseerd.
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2.5. Economische groei (1965 – 1975)
Personeelsbeleid word sociaal beleid en interne communicatie wordt steeds meer interne 
marketing om de werknemer te binden en zo goed mogelijk te informeren over 
bedrijfsdoelstellingen. 

2.6.Stagnatie (1975 –1990)
Interne communicatie vindt steeds meer bottum-up plaats door decentralisatie. 
(terugkoppeling van resultaten) Ook wordt interne communicatie gebruikt om de visie op de 
toekomst te verspreiden.  

2.7 Groei en digitalisering (na 1990) 
Interne communicatie wordt steeds belangrijker in de alsmaar veranderende organisaties. De 
medewerker mag meedenken. Dit kan ook steeds vaker via intranet; het digitale platform voor 
kennismanagement.
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Hoofdstuk 3 Functies, kanalen en richtingen

3.2. Functies van interne communicatie
 Faciliteren van het werkproces
 Optimaal gebruik van aanwezige kennis
 Motiveren en verbinden van mensen in de organisatie
 Richten van de organisatie

3.4 Functies interne communicatie bij overheidsorganisaties
 Zelfde opsomming als 3.2

3.5 Communicatiekanalen
 Persoonlijke communicatie
 Schriftelijke communicatie
 Audiovisuele communicatie
 Digitale communicatie

3.6. De richting van communicatiestromen
 Top-downcommunicatie
 Bottum-upcommunicatie
 Horizontale communicatie
 Diagonale communicatie
 Resume

3.7. Informele communicatie
Dit is de communicatie die niet volgens de formele structuur verloopt, maar de sociale 
informatie uitwisseling tussen collega’s, zoals emailverkeer en het geruchtencircuit. 
Geruchten kunnen zich op verschillende manieren door de organisatie verspreiden: door een 
uitbarsting, het roddelcircuit, in de wandelgangen en door lobbyen (doelgerichte informele 
communicatie)
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Hoofdstuk 4 Motiveren, binden en boeien

4.1 Motivatietheorie van Herzberg: satisfiers en dissatifiers
Herzberg maakt onderscheid tussen satisfiersfactoren en dissatifiersfactoren.
De laatste veroorzaken onvrede bij het ontbreken ervan en hebben betrekking op de directe 
arbeidsomgeving en arbeidsomstandigheden. Satisfiersfactoren maken dat mensen met meer 
plezier naar het werk gaan. 

4.2 Boeien: wat drijft je, hoe ziet je carrière eruit?
Fasen in carrière:

 Groei onderwijs en opleiding
 Eerste aanstelling 
 Socialisatie
 Vaste benoeming
 Crisis halverwege carrière en evaluatie
 Macht behouden, opnieuw krijgen of stabiliseren
 Het losmaken
 Pensionering

Carrièreankers (wat iemand drijft)
 De acht varianten: technisch/ functioneel, algemene deskundigheid, autonomie/ 

onafhankelijkheid, zekerheid, ondernemerschap, dienstbaarheid, uitdaging, levensstijl.
 Betekenis voor de medewerker (zelf verantwoordelijk voor carrière)
 Betekenis voor de organisatie (motiveren, belonen, duidelijkheid)

4.3 De rol van identificatie: binden
Hoe kan een bedrijf mensen binden aan hun organisatie, zodat mensen zich er thuis voelen?

 Mate van contact: hoe meer contact hoe beter
 Zichtbaarheid van het lidmaatschap: huisstijl en uniform
 Prestige van de organisatie: hoe bekender de organisatie, hoe trotser men is om er te 

werken.

4.4 Resumé
Interne communicatie werkt niet tot motivatie van medewerker, maar is slecht een 
ondersteunend middel. Persoonlijke communicatie is hierin een speerpunt. Interne 
communicatie kan wel bijdragen aan het binden en boeien van mensen binnen de organisatie.
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Hoofdstuk 5 Het Communicatieproces

5.1 Inleiding
De zender en ontvanger van een boodschap spelen een centrale rol in het 
communicatieproces. Het gedrag van beiden heeft invloed op het verloop van de 
communicatie.

5.2 Zender
Kennis is macht:

 Geen informatie doorgeven
 Te laat informatie doorgeven
 Verminderen van de toegankelijkheid van de informatie
 De wijze waarop men de informatie interpreteert (gebruik van afkortingen)

De wijze van encoderen (de boodschap doorgeven) wordt beïnvloed door de functie en 
persoonlijkheid van
de zender:

 Rolopvatting
 Referentiekader
 Persoonlijkheid
 Stijl van leidinggeven

Andere factoren die de encodering en decodering (ontcijfering) van de boodschap 
beïnvloeden:

 Boodschapdwang: de lading die de boodschap heeft zal invloed hebben
 Mediumdwang: de beschikbaarheid van bepaalde media dwingt de zender in een 

bepaald
 Patroon
 Openbaarheiddwang: besluiten moeten openbaar gemaakt worden

5.3 Ontvanger
Bij het ontvangen van een boodschap zijn de hoeveelheid en timing ervan belangrijk.
Verder wordt de aandacht die een ontvanger heeft beïnvloed door selectieprocessen:

 Selectieve kennisname
 Selectieve waarneming
 Selectief onthouden

Ook speelt het beeld wat de ontvanger van de zender heeft een rol, de fysieke afstand en het 
medium dat gebruikt is om de boodschap door te geven.

5.4  De boodschap
 Inhoudelijk aspect: letterlijke inhoud
 Betrekkingsaspect: persoonlijke vormen rond de communicatie spelen hierbij een rol, 

zoals lichaamshouding en gezichtsuitdrukking
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5.5 Het kanaal
Factoren die de kanaalkeuze beïnvloeden zijn:

 Vrijheid van de ontvanger
 Haalbaarheid
 Invloed van de sociale omgeving
 Ruimte voor feedback
 De mogelijkheid om een betekenis te geven

5.6 Feedback
Is het reageren van de ontvanger op de zender. Bij interne communicatie kan de ontvanger 
vaak pas reageren nadat de communicatie is afgerond. Daarom is het raadzaam om de 
communicatie te pretesten (te proberen op een kleine groep)

5.7 Het effect
Communicatie heeft vaak een kennis, houding of gedragsverandering als doel.

5.8 Niveaus van communicatie
De volgende 4 niveaus hebben invloed op het effect van communicatie:

 Het zakelijke niveau (de inhoud van de boodschap)
 Het expressieve niveau (persoonlijke opvatting van de zender)
 Het relationele niveau (relatie tussen zender en ontvanger)
 Het appellerende niveau (de manier waarop het doel geprobeerd wordt te bereiken)
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Hoofdstuk 6 De organisatie

6.1 Inleiding
De organisatie is een verzameling mensen waarvan de leden elkaar gevonden hebben in het 
willen realiseren van een doel; daartoe zijn ze met elkaar praktische werk- en gedragafspraken 
(vb. de wijze waarop de interne communicatie is georganiseerd) overeengekomen. De wijze 
waarop de interne communicatie verloopt wordt ook beïnvloed door andere aspecten van de
organisatie zoals structuur en cultuur.

6.2 OM (Integraal OndernemingsModel)
Het uitgangspunt is onderverdeling in het 'richten' (doelen, formuleren van de missie) en 
'inrichten' (het creëren van condities die de organisatie in staat stellen om haar diensten en/of 
producten voort te brengen) ervan de organisatie om uiteindelijk de gewenste werkzaamheden 
te kunnen 'verrichten' (primair proces staat centraal). 

6.3 Doelen stellen en missie
Wat wil men bereiken = doel (afgeleidt van de missie)
Kernwaarden van een organisatie = missie; deze moet op inspirerende wijze duidelijk maken 
waarom
het de moeite waard is de doelen van de organisatie te willen bereiken.
Doelen stellen:

 Richten
 Oriënteren
 Visie ontwikkelen

6.4 Organiseren:
 Inrichten
 Voorwaarden scheppen

Realiseren:
 Richten
 Oriënteren
 Visie ontwikkelen

6.5 Strategie
Hoe wil men dat bereiken = strategie

6.6 Structuur
De taak-, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling en de compensatie
daarvan;

5 Configuraties van Mintzberg
 Ondernemende/simpele structuur > interne communicatie is topdown en horizontaal 

op informele wijze, maar wel eenrichtingsverkeer. Minder feed-back en bottom-up 
communicatie.

 Machinebureaucratie > massaproductie/massadienstverlening (vb. NS). Interne 
communicatie is gestandaardiseerd en opgenomen in handboeken.

 Professionele bureaucratie > hoge specialisatiegraad van het uitvoerend personeel 
(vb.ziekenhuizen, ingenieurs-/adviesbureaus). Interne communicatie nauwelijks 
topdown. Beleid wordt bepaald in overleg tussen directie en specialisten. Horizontale 
communicatie beperkt zich tot coördinatie directe werkzaamheden.



www.studentsonly.nl Voor de beste uittreksels !
Bron : Interne communicatie als management instrument – Huib Koeleman

11

 Divisiestructuur > divisies ingedeeld op product-marktcombinaties (vb. Unilever, 
Philips).Zowel topdown als bottom-up communicatie gaan voornamelijk over 
financiële zaken. Horizontale communicatie tussen divisies zou kunnen voorkomen 
dat divisies onafhankelijk van elkaar het wiel uit gaan vinden. Door grote autonomie is 
dit moeilijk te realiseren.

 Adhocratie > sterke behoefte aan innovatie en creativiteit. Communicatie via 
hiërarchische lijn komt nauwelijks voor. Horizontale communicatie beperkt tot het 
maken van afspraken over taakverdeling.

 Zendingsorganisatie > organisaties met krachtige ideologie, vb. Greenpeace
 Politieke arena

6.7 Cultuur; 
Geheel van gemeenschappelijke waarden en normen van een groep mensen en het daaruit 
voortvloeiende gedrag. Bepalend voor keuze van communicatie instrumenten.
Symbolen, Rituelen, Helden, Waarden.

Verschillende cultuurtypen (Deal en Kennedy):
 Stoere jongensmachocultuur > hoog risico, snelle feedback, snelle actie, stergedrag, 

uitdaging, onvoorspelbaarheid (vb. reclamebureaus).
 Work hard / play-hard cultuur > laag risico, snelle feedback, korte-termijndenken (vb.

autodealers).
 Bet your company-cultuur (gokcultuur) > groot risico, langzame feedback (vb.

Oliemaatschappijen).
 Procescultuur > laag risico, langzame feedback. Vaste werkpatronen en procedures 

zijn kenmerkend. (vb. overheidsinstellingen, dienstverlenende bedrijven).

6.8 Stijl van leidinggeven
Managementstijl; geheel van kenmerkende gedragspatronen van het management;
Medewerkers krijgen rechtstreeks te maken met de normen en waarden van de organisatie 
door de stijl van leidinggeven die managers hanteren. Aspecten van belang bij leidinggeven:

 Taakgerichte aspecten
 Mensgerichte aspecten
 De wijze waarop de manager leiding geeft is afhankelijk van:
 Het type manager waaraan hij verantwoording af moet leggen
 De medewerkers aan die hij leiding moet geven
 De werkwijze van collega-managers
 Cultuur van de organisatie
 De taak die hij geacht wordt te verrichten

Er is sprake van effectief leiderschap als leidinggevenden hun activiteiten afstemmen op de 
situatie en op de behoeften van de ondergeschikten. Uitgaande van deze 2 aspecten zijn er 4 
groepen leiderschapsstijlen (Hersey en Blanchard):

 Bevelende stijl > sterk taakgericht/weinig mensgericht. Communicatiestijl:
eenrichtingsverkeer, in een zakelijke formele sfeer. Vooral sprake van instructie

 Onderhandelende stijl > sterk taakgericht/sterk mensgericht. Mens en werk worden 
zoveel mogelijk geïntegreerd. Communicatiestijl: tweerichtingsverkeer, wederzijds 
begrip en steun aan elkaar staan centraal.
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 Participatieve stijl > weinig taakgericht/sterk mensgericht. Moreel van de 
medewerker en sfeer van de afdeling staan centraal. Communicatiestijl: veel informele 
communicatie, geen bevelen maar verzoeken.

 Delegerende stijl > weinig taakgericht/weinig mensgericht. Delegerende stijl van
leidinggeven gericht op regels en procedures. Leidinggevende wil zo weinig mogelijk
verantwoording dragen. 

 Communicatiestijl: manager fungeert als doorgeefluik, weinig ruimte
voor 2-zijdige communicatie; geen beslissingen, alleen mededelingen doorgeven.
Competentie laag > leider moet veel taakgericht en weinig mensgericht leiderschap 
vertonen. Communicatie > topdown op instructieachtige wijze. Competentie neemt toe > 
leider moet taakgericht leiderschap verminderen en de mensgerichtecomponent vergroten. 
Er is meer sprak van tweerichtingsverkeer. Competentie neemt nog meer toe > zowel 
taakgerichte als mensgerichte component moet worden verminderd. Groep is bereid en 
vaardig genoeg om zelfstandig taken te verrichten. Weinig communicatie met chef vind 
meer plaats.

Waarom functioneert een manager op de ene afdeling prima, maar wordt hij op een andere 
afdelinggeheel niet gewaardeerd?

Omdat het functioneren van de manager afhangt van de fase van de levenscyclus waarin de 
afdeling zich bevind. In het begin is een vernieuwer/pionier nodig. Vervolgens ontstaat 
behoefte aan een innovator en als laatste iemand die ‘op de winkel past’.

6.9 Personeel
Geheel van karakteristieken en vaardigheden van medewerkers;

Het is nodig dat medewerkers:
 Het gevoel hebben dat zij emotioneel betrokken zijn bij het werk dat ze moeten doen;
 Resultaten zien van het werk, zowel individueel als in groepsverband;
 Betrokken worden bij het wel en wee van de organisatie;
 Een toekomstperspectief hebben binnen de organisatie.

6.10 Systemen
De regels en procedures waarmee het dagelijks functioneren wordt gestuurd, vaak
beheerssystemen van tijd, geld, kwaliteit en informatie in het productieproces.

Beheerscyclus systeem:
1. Vaststellen van de prestatienormen waaraan het proces moet voldoen
2. Stand van zaken opnemen als de normen bekend zijn
3. Stand van zaken vergelijken met norm
4. Eventueel bijsturen
Eisen aan systemen:

 Baten voor het invoeren van het systeem moeten opwegen tegen de kosten;
 Het systeem moet passen in de wijze van werken van de organisatie;
 Systemen moeten flexibel zijn;
 Het moet duidelijk zijn wie de systemen beheert en bij kan sturen.

6.11 Gebouwen en locaties
Naast cultuur en structuur speelt ook de huisvesting een grote rol. Een goed kantoorconcept 
kan de interne communicatie verbeteren.
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Hoofdstuk 7 Het stroomlijnen van een basisstructuur

7.1 Inleiding
Om verwarring te voorkomen door een hoeveelheid aan communicatiestructuren en middelen 
is het raadzaam om een basispakket voor interne communicatie op te stellen.

7.2 Opstellen overzicht huidige kanalen en middelen 
Eerst moet je de huidige stand van zaken in kaart brengen. Welke doelgroepen worden binnen 
de organisatie via welke kanalen en middelen bereikt? Per intern medium vragen we:

Wat voor soort informatie per medium, verhoudingen tussen deze soorten informatie?
Is er sprake van reguliere informatie of heeft de info te maken met tijdelijk project?
Vaste ordening van informatie?
Voldoet het medium aan de kwaliteitseisen?
Is het voor de ontvanger duidelijk wie de zender is?
Is er ruimte voor feedback?

7.3 Vaststellen van knelpunten en mogelijkheden
Aan de hand van de punten bij 7.2 kun je nagaan:

In hoeverre er sprake is van groepssegmentatie
Strookt die met de informatiebehoefte?
Zijn er voldoende kanalen voor informatiebehoefte in de verschillende richtingen?
Is er speciale media voor verschillende projecten?

7.4 Vaststellen wensen en informatiebehoefte van de doelgroepen
Hiervoor kun je medewerkers de volgende vragen stellen:

Waar wil je meer informatie over?
Maak je gebruik van de huidige kanalen en middelen?
Welke gebruik je zelf?
Heb je suggesties voor verbetering?

7.5 Uitwerken van de nieuwe communicatiestructuur
Maak hiervoor een doelgroepen-middelenmatrix. Per intern medium of interne overlegvorm 
kun je aangeven welke communicatiedoelen met welk middel kunnen worden bereikt.

7.6 Opstellen implementatieplan > draaiboek
Neem hier de volgende aspecten in op:

Organisatorische wijzigingen in kanalen middelen
Nieuw in te voeren kanalen, middelen
Spelregels voor deze kanalen en middelen
Gevolgen voor de gewenste waardigheden van medewerkers
Gevolgen voor de verantwoordelijkheden van medewerkers
Invoeringskosten
Vaste kosten



www.studentsonly.nl Voor de beste uittreksels !
Bron : Interne communicatie als management instrument – Huib Koeleman

14

Hoofdstuk 8 Formuleren van een beleidskader

8.1. Inleiding
Om een visie op communicatie te ontwikkelen zijn drie uitgangspunten nodig:

 Richting geven: aansluiten bij de doelen en missie van de organisatie
 Inrichten: voorwaarden scheppen binnen de organisatie
 Verrichten: daadwerkelijk communiceren.

8.2 Visie op interne communicatie
 Uitgangspunten voor het ontwikkelen van een visie:
 Wijgevoel
 Segmentatie
 Openheid
 Persoonlijk of via andere kanalen
 Formeer – informeel
 Richting
 Onafhankelijkheid
 Initiatief
 Hiërarchie

8.3 Vaststellen doelen interne communicatie
 Communicatiedoelen van de missie (algemeen en voor langere termijn)
 Externe opgelegde doelen: de wet op de ondernemingsraad (centraal staat de 

uitwisseling van communicatie tussen OR en management en terugkoppeling van info 
naar de achterban

 Externe opgelegde doelen: de Arbo-wet. Hierin staat beschreven dat interne 
communicatie een rol moet spelen bij beleidsvoering, voorlichting en het opstellen van 
een Arbo-commissie en werkoverleg.

 Communicatiedoelen van afdelingen: communicatie naar medewerkers over het 
bedrijfsplan van hun afdeling.

 Communicatiedoelen van projecten of veranderingsprocessen: welk communicatiedoel 
wordt door welk communicatiemiddel gerealiseerd.

8.4 Segmentatie naar doelgroepen
Hierbij is de informatiebehoefte van belang. Deze verschilt vaak per afdeling. De structuur 
van een organisatie is dus van belang. Ook speelt de functie een rol (medewerker, manager) 
en de fysieke ruimte waarin een medewerker zijn wek doet.

8.5 Stroomlijnen basisstructuur interne communicatie
Dit wordt behandeld in hoofdstuk 7

8.6 Toets met elementen van het ESH model
Bij het opstellen van het communicatiebeleid moet gekeken worden naar de volgende 
elementen:

 Structuur
 Cultuur
 Managementstijl
 Personeel
 Systemen
 Gebouwen en locaties
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8.7 Opstellen van het meerjarenprogramma en jaarplannen
Een meerjarenplan wordt afgeleid uit de communicatiedoelen die aansluiten bij de missie van 
het bedrijf. Deze meerjarenplannen worden onderverdeeld in jaarplannen met specifieke 
communicatiedoelen die per jaar bereikt moeten worden.

8.8 Realiseren van communicatie
hierbij moet aandacht worden besteed aan de volgende punten:

 Onder welk beleid valt welke actie
 Wie zijn er bij betrokken
 Hoe zijn de fasering en timing
 Wat is de relatie tussen interne en externe communicatie
 Welke andere beleidsterreinen zijn er bij betrokken?


