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Jaap van Ginneken:  
  ‘Maak je boodschap 
 besmettelijk, zichzelf 
  verspreidend en versterkend.’ 

   Vergeet de peilingen; 
  wij weten 
        wat jij gaat     
     stemmen!



Tekst: Mirjam van der Ploeg Onderweg 11

Mirjam van der Ploeg is tekstschrijver bij VOXX Communicatieadviseurs en lid van de redactie van C.

Bevalt het, op de fiets? 

‘Heerlijk, ik houd elke dag zoveel tijd over dat ik nieuwe hobby’s 

moet bedenken. Maar het is nog wel wennen. Vanuit Nijmegen was 

ik anderhalf uur onderweg met trein en bus en kon ik ’s ochtends de 

krant en stukken voor mijn werk lezen. Nu is het tien minuten fiet-

sen. Mijn systeem snapt dat nog niet zo goed; ik moet echt wakker 

worden als ik op mijn werk ben.’

Nooit meer afhankelijk van de NS!

‘Nou, schrijf maar op dat het aan de NS niet heeft gelegen, ik ben 

zeer te spreken over ze. Er gaat relatief gezien niet zo veel mis. Als je 

alleen af en toe in het weekend reist, krijg je door de werkzaamhe-

den een vertekend beeld.’

Wat betekent functionele communicatie voor ASR?

‘We zijn zo’n vijf jaar geleden begonnen met de omslag naar begrij-

pelijke, toegankelijke teksten, op zogenaamd B1-niveau. Dit wordt 

zeer gewaardeerd in de klantpanels die we organiseren. Inmiddels 

kijken we niet alleen meer naar tekst, maar ook naar de klantbele-

ving en de klantreis.’

En de klantreis is …

‘… de keuzes die een klant maakt en de vragen die hij heeft. Wij 

willen ze als verzekeraar graag op de juiste momenten en op de 

Tijd over voor hobby’s
Eind januari zette ze het bord in de 

tuin. Na zes weken kwam al een eer-

ste bod. ‘Mijn huis is snel verkocht, 

ondanks de crisis’, vertelt Anja 
Rodenburg, manager functionele 

communicatie en intermediaironder-

steuning bij ASR. Ze verhuisde van 

Nijmegen naar Utrecht en kan nu 

fietsend naar haar werk.

juiste manieren tegemoetkomen met een antwoord op maat. Dat 

antwoord moet niet alleen duidelijk zijn, maar we zoeken ook naar 

klantacceptatie. Dus dat de klant zegt: ja, in deze boodschap kan ik 

mij vinden.’

En dat is belangrijk?

‘Zeker, daar kwam ik zelfs tijdens de verkoop van mijn huis weer 

achter. De koper had een financieel adviseur ingeschakeld die geen 

ervaring had met makelaarszaken, zoals onderhandelen en taxeren. 

Daardoor ontstonden er soms welles-nietessituaties. Grappige link 

naar mijn werk: financiële onderwerpen begrijpelijk maken scheelt 

echt een hoop gedoe.’

Daarom zijn we op zoek naar hét 
CommunicatieTalent 2012

Ben of ken jij talent? 
www.communicatietalent.logeion.nl

Schrijf je nu in!

Omdat talent een 
podium verdient
Omdat talent 
stimuleren belangrijk is
Omdat ook ervaren 
professionals kunnen 
leren van talent

Een initiatief van

Let’s 
(inter)act!
De kloof tussen overheid en 

burgers is een voortdurend te-

rugkerend gespreksonderwerp, 

niet in de laatste plaats binnen 

de overheid. En terecht: uit on-

derzoek blijkt dat het merendeel 

van de Nederlandse burgers 

zichzelf onvoldoende herkent in het handelen van de overheid. 

Maar onderzoek laat ook zien dat burgers, als ze over beleid 

praten, wel degelijk verwijzen naar de bronnen die de overheid 

hen aanreikt. Ze gebruiken voortdurend woorden en zinnen die 

rechtstreeks uit beleidsdebatten komen. Politici doen op hun 

beurt graag uitspraken waarin zij burgers aan het woord laten: 

‘Ik sprak een dame uit Meppel.’ Zo wekken ze de suggestie 

echt wel te weten wat er leeft onder de mensen. En dan toch 

die verbroken verbinding; de idee dat er niet geluisterd wordt. 

Een probleem dat zich niet beperkt tot overheid en burgers. 

Ook de wetenschap ligt nogal eens onder vuur, artsen hebben 

te maken met kritische patiënten die zelf adequate behande-

lingen zoeken en bedrijven zijn druk de relaties met hun grillige 

klandizie te onderhouden. Het is kennelijk niet makkelijk de 

naaste omgeving te kennen en te betrekken. Die omgeving 

bestaat uit mensen die voortdurend met elkaar communiceren 

om situaties en gebeurtenissen te duiden en dingen voor elkaar 

te krijgen. De vraag is wat communicatieprofessionals kunnen 

doen om meer zicht te krijgen op wat mensen met elkaar be-

spreken. Aandacht voor het informele discours, de gesprekken 

onder ons, na afloop van een bijeenkomst, in lunchpauzes of 

op online fora, kan houvast bieden. In deze gesprekken zoeken 

mensen met elkaar naar betekenissen, worden meningen en 

opvattingen gevormd, aansluitend bij de alledaagse beleving 

van de betrokkenen. In het zojuist verschenen boekje van Erik 

Reijnders, Wat vinden we er nou écht van?, staan belangrijke 

inzichten en richtlijnen voor een effectieve dialoog met de 

omgeving. Het uitgangspunt is steeds interactie: wat gebeurt 

er tussen mensen? Dit is ook het startpunt voor het seminar 

Let’s (inter)act, georganiseerd door de Hogeschool Utrecht op 

27 september. Op deze bijeenkomst gaat het over de beteke-

nis van gesprekken. Hoe kunnen we gesprekken analyseren 

en vooral ook: hoe kunnen communicatieprofessionals het 

gesprek aanwenden om hun doelen te bereiken? Ik ben erbij, 

u ook?

Noelle Aarts, bijzonder hoogleraar strategische communicatie 

(Logeion-Leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam en 

UHD aan Wageningen Universiteit
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