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Organisaties, media en openbaarheid:
ménage à trois

Rede

in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar in de Communicatiewetenschap, in het bijzonder Communicatie

en Organisatie, aan de Universiteit van Amsterdam
op vrijdag 23 april 2004

door

Betteke van Ruler





Geacht College van Bestuur,
Geachte Decaan,
Beste collega’s, studenten, vrienden en familie,

Managers zien communicatie steeds vaker als een kritieke succesfactor (Kleijn,
1995; Van Riel, 2001) die ze niet willen overlaten aan het toeval – niet ten onrechte:
voorbeelden te over waaruit blijkt dat slechte communicatie schade veroorzaakt.
Recentelijk werd het publiek in een Zembla-documentaire geconfronteerd met een
klokkenluider over het personeelsbeleid van Aldi. De klokkenluider werd ontsla-
gen, vocht zijn ontslag aan voor de rechter en moest weer in dienst worden geno-
men (de Volkskrant, 20 maart 2004). Het kostte Aldi een hoop tijd en geld. Ahold
kwam extra in de problemen omdat het bedrijf na het openbaar worden van fouten
in de boekhouding in eerste instantie de strategie van ‘geen commentaar’ hanteer-
de. Dat leidde ertoe dat de pers vooral reacties van anderen zocht, tot de oude heer
Heijn aan toe. Dagen later deed Ahold een zwakke poging om de duiding van de
problematiek te keren in ‘een boekhoudkundige verschrijving’, zoals een woord-
voerder het er na dagen van stilte van probeerde te maken. Dat werd in de publieke
opinie niet geaccepteerd. ‘Je kunt maar beter direct openheid geven, dan houd je de
regie’, was het commentaar van professionals in het vakblad Communicatie.

Langer geleden was het Shell die het boetekleed moest aantrekken: dat bedrijf
had een informationele strategie gekozen om zijn beleid ten aanzien van de Brent
Spar te verantwoorden. Het resultaat was een verhit publiek debat en een boycot
van consumenten. ‘Geen rekening gehouden met de publieke opinie’, zeiden de
deskundigen toen. Nog opvallender is het voorbeeld van Adecco, dat op 21 januari
2004 naar buiten bracht dat het bedrijf begin februari niet met jaarcijfers zou kun-
nen komen vanwege vermoedelijke fouten. Een dag later zei men dat het toch mee-
viel, en twee dagen later bleek er niets aan de hand te zijn, ‘alleen’ een communica-
tiefout. De koers was inmiddels gedaald met bijna 50% en is nog lang niet terug op
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het oude niveau. ‘Te vroeg naar buiten getreden’, zeiden de deskundigen toen.1 De
manier van (niet-)communiceren kan nogal wat consequenties hebben, tot de val
van de koers of de gang naar de rechter aan toe. En daar blijft het meestal niet bij.
Het kan niet anders dan dat de externe (media-)aandacht tot verhitte interne debat-
ten, tot commotie en daarmee tot productiviteitsverlies leidt. Vaak is zo’n debacle
in de openbaarheid aanleiding tot strategische beslissingen ter verandering van
structuur of cultuur in de organisatie en tot verandering van de organisatie-identi-
teit.

De genoemde voorbeelden staan niet op zichzelf, al zijn ze wel extreem in hun
uitwerking. Hoe komt dit? Waarom kiezen organisaties de communicatiestrategie
die ze kiezen? Waarom doen de media met de berichtgeving van organisaties wat ze
ermee doen? En wat wordt hierover gezegd in de theorie? Over deze kwesties wil ik
het vanmiddag hebben.

Mijn leerstoel is nieuw en betreft het terrein van communicatie en organisatie.
Daarbij wordt het begrip ‘organisatie’ op twee manieren gebruikt: in materiële zin,
de communicatie van organisaties (de manier waarop ze zich communicatief profi-
leren), en in formele zin, communicatie in de context van georganiseer. In deze
rede wil ik aan de orde stellen dat de wijze waarop organisaties zich communicatief
profileren – en dat noemen wij aan de Universiteit van Amsterdam ‘strategische
communicatie’ maar wordt ook vaak ‘corporate communicatie’ genoemd – in toe-
nemende mate gezien wordt als een gevolg van de communicatie in de context van
georganiseer, en dat noemen wij ‘organisationele communicatie’.

Er is binnen de strategische communicatie steeds meer aandacht voor de dyna-
miek van de communicatie in de ‘company behind the brand’, de organisationele
communicatie. Dat helpt om uitspraken te kunnen doen over de vraag waarom or-
ganisaties soms zo onhandig naar buiten treden of helemaal niets willen zeggen. Het
helpt echter weinig om uitspraken te doen over wat er nu precies gebeurt als orga-
nisaties naar buiten treden. De dynamiek in de openbaarheid en de rol van de media
daarin is in de theorie van strategische communicatie curieus genoeg een blinde
vlek.

6

BETTEKE VAN RULER



Strategische communicatie

Als we de ontwikkeling van het denken over strategische communicatie in kaart
willen brengen, dan kunnen we vier fasen onderscheiden.2

Informationeel: informeren en instrueren

De studie naar strategische communicatie begon als studie naar informatievoorzie-
ning aan doelgroepen, in de Anglo-Amerikaanse literatuur later aangeduid als ‘pu-
blic information model’. Deze werd onderscheiden van het ‘publicity model’ waar-
in aandacht krijgen het hoofddoel is, ongeacht de inhoud (Grunig & Hunt, 1984);
wij noemen dit doorgaans ‘voorlichting’.3 Het doel van deze informatievoorziening
is anderen te laten weten wat het management besloten heeft. Succesvolle strategi-
sche communicatie is dan het hebben van een geïnformeerd publiek. In de over-
heidssector had dit vooral betrekking op het bieden van inzicht in het beleidsproces;
in de andere sectoren werd het vooral gezien als middel om begrip te kweken voor
het organisatiebeleid. In de theorievorming werd voorlichting aan de ene kant be-
naderd als het ‘openbaar maken en openbaar raken’ van bepaalde informatie, die
een bepaalde openbaarheid tot gevolg heeft (Stappers et al., 1983). En openbaar-
heid kunnen we dan zien als ‘welke mensen waarover op welke manier praten’, als
publieke meningsvorming dus. In dat proces van openbaar raken was ook aandacht
voor de eigen rol van de pers, maar voorlichting werd daarnaast ook bestudeerd
vanuit een meer agogische en psychologische traditie. Daarbij ging het vooral om
rechtstreekse voorlichting aan specifieke doelgroepen in de vorm van ‘hulp bij me-
nings- of besluitvorming’ (Van den Ban, 1980; Van Gent, 1985). De gedachte dat
strategische communicatie het beste rechtstreeks gericht kan worden op doelgroe-
pen en niet (of nauwelijks) op de pers werd algemeen gangbaar in het persuasieve
denken.

Persuasief: overtuigen en verkopen

Hoewel de kiem van het persuasieve perspectief kan worden gelegd in het begin van
de twintigste eeuw bij Edward Bernays (zie Cutlip, 1994; Ewen, 1996), werd pas in
de loop van de jaren tachtig de vraag echt gesteld hóe strategische communicatie nu
precies begrip kan kweken voor de doelstellingen van een organisatie. Men meende
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dat voorlichting hierbij wel kon helpen, maar alleen als de publieke meningsvor-
ming in een bepaalde richting zou worden gestuurd. Het bieden van informatie al-
leen werd namelijk gezien als onvoldoende; wie begrip wil kweken moet nadenken
over gerichte beïnvloeding van attitudes. Het proefschrift van Van Woerkum
(1982) legde de basis voor de opkomst van deze tweede fase in het denken over stra-
tegische communicatie in Nederland. Hij maakte onderscheid tussen informatieve
en persuasieve voorlichting en ontwikkelde een werkplan voor persuasieve voor-
lichting als ‘middel tot verandering van mentaliteit en gedrag van doelgroepen in
een in een breder beleidskader bepaalde richting’ (p. 39). Van Riel vervolgens zag
de persuasieve voorlichting als onderdeel van de ‘corporate communicatie’ en stel-
de voor om alle uitingen van de organisatie zodanig te orkestreren dat er bij doel-
groepen een positieve uitgangspositie voor de organisatie kan ontstaan (vgl. Van
Riel, 1992, 1996). Kernprobleem was nu niet meer ‘hoe leg ik het uit’, maar wat
vertel ik niet en wat wel, en hoe vertel ik dat. Het kernthema in het persuasieve
denken is de behoefte om greep te krijgen en te houden op het effect van de com-
municatie (Miller, 1989). Succesvolle strategische communicatie werd nu niet
meer gezien als het hebben van een geïnformeerd publiek maar een overtuigd pu-
bliek. Communicatie wordt gezien als een machtig instrument van het management
mits deze op de juiste wijze wordt georkestreerd en gecontroleerd. De meer afstan-
delijke en procesmatige benadering van openbaar maken en openbaar raken en de
rol van de media daarin verdween hiermee. De media waren hooguit interessant als
pijplijn naar doelgroepen, als het niet anders kon.

Relationeel: onderhandelen en consensus vormen

In de jaren negentig werd steeds duidelijker dat het persuasieve perspectief te be-
perkt was: slecht beleid laat zich niet verkopen, alle mooie campagnes ten spijt.
Grunig (1992) stelde voor het accent te verleggen naar communicatie in de fase van
beleidsvorming, dus voordat er strategische keuzes gemaakt zijn. Van Woerkum
(1997: 10) volgde hem daarin: ‘In de jaren tachtig is veel aandacht besteed aan voor-
lichting in het kader van een beleidsuitvoeringsplan. Nu verschuift de aandacht naar
eerdere beleidsfases. Het gaat dan niet om communicatie op grond van (gevormd)
beleid, maar om beleid op grond van communicatie.’ Van Woerkum veranderde
daarmee zijn persuasieve kijk op strategische communicatie in een relationele. Hij
beargumenteerde dat met de stelling dat communicatie bij nader inzien niet zo in-
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strumenteel kan worden opgevat als gedaan wordt in het persuasieve perspectief.
Het ging om communicatie ‘tussen’ en niet ‘van - naar’. Voor gedragen beleid
moest de doelgroep kunnen participeren. De rol van de communicatieprofessional
veranderde hiermee in die van bemiddelaar in de communicatieprocessen tussen
organisatie en doelgroepen. Grunig (1992) meent dat een organisatie niet alleen
moet proberen publieksgroepen te beïnvloeden, maar ook bereid moet zijn zich
door hen te laten beïnvloeden. Hij noemt dat ‘symmetrische communicatie’ en be-
doelt daarmee dat beide partijen evenveel kans moeten hebben om de andere te
beïnvloeden in een voortdurend (direct of indirect) onderhandelingsproces. De
premisse is dat dat zal leiden tot overeenstemming, mits de partijen van goede wil
zijn. Het is aan het management om deze goede wil als eerste te tonen. Het gaat om
het creëren van consensus over het te voeren beleid, waardoor conflicten worden
vermeden en samenwerking wordt verzekerd (Ehling, 1992: 633). Coörientatie
wordt het kernbegrip, ‘polderen’ de Nederlandse term die hierbij past.

Interpretatief: betekenis creëren

Allengs ontwikkelt zich een vierde fase in het denken over strategische communica-
tie. Daarbij is de aandacht opnieuw gericht op de beleidsvormende fase, nu echter
op de strategische keuzes op het moment dat die worden gemaakt, door de publieke
legitimiteit van te kiezen frames ter discussie te stellen. Het gaat dus niet om com-
municatie ‘voorafgaand aan’ maar ‘tijdens’ de beleidsvorming (Holmström, 2000).
De organisatie moet zich daartoe ontwikkelen als een dialogische organisatie. Dat is
niet een organisatie die symmetrische relaties onderhoudt met belanghebbenden,
zoals past in het relationele perspectief, maar een organisatie die zich lerend opstelt
(Barge & Little, 2002) en zich voortdurend afvraagt of het eigen perspectief op de
werkelijkheid (de duiding) wel past bij zich ontwikkelende perspectieven in de
samenleving (Heath, 2000). Het gaat hierbij niet om partijen die met elkaar onder-
handelen maar om de communicatieprocessen die een bepaalde openbaarheid tot
gevolg kunnen hebben: niet de verkregen consensus is bepalend voor het draagvlak
maar de duiding. De rol van de communicatieprofessional verschuift hiermee van
bemiddelaar naar ‘boardroom editor’.4 Hiermee wordt gedoeld op de invloed die
de communicatieprofessional heeft op de strategische keuzes tijdens het duiden van
de gemaakte keuzes in de berichtgeving naar buiten en het onderhandelingsproces
dat daarover wordt gevoerd tussen professional en besluitvormers, in welk proces
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het beleid feitelijk mede gevormd wordt. ‘Issuesmanagement’ (Heath, 1997) en
‘storytelling’ (Van Riel, 2001) worden kernbegrippen, ‘framedoctoring’ de kun-
digheid die daarbij past (Van Ruler, 2004).

Tabel 1. Dominante stromingen in het denken over strategische communicatie

Benadering Informationeel Persuasief Relationeel Interpretatief

Kernprobleem Ruis / bar-
rières in over-
dracht / be-
trouwbaarheid

Conceptuele
filters / per-
cepties /
groepsgedrag

Patronen van
gedragingen in
interacties

Legitimatie van
organisatie-
standpunten in
publieke opinie

Focus in theorie Informatiemid-
delen en be-
grijpelijkheid

Effecten van
middelen op
doelgroepen

Interactieve be-
sluitvorming

Organisatiecul-
tuur / Organi-
satie-identiteit

Aandacht in praktijk Voorlichting
aan doelgroe-
pen / kanalen
keuze

Imagobevorde-
ring bij doel-
groepen

Interactieve be-
sluitvorming

Identiteit en
missie / frame-
doctoring

Rol professional Voorlichter Propagandist Bemiddelaar Boardroom
editor

Aard beroep Informatie-
management

Imago-
management

Relatiemanage-
ment

Identiteitsma-
nagement

Relatie organisatie - com-
municatie

Org� Com Org� Com Com� Org Com = Org

Focus op organisationele communicatie

Wat opvalt is dat in de laatste twee fasen van het denken over strategische communi-
catie de aandacht gaandeweg is verlegd naar wat voorafgaat aan het naar buiten tre-
den, de organisationele communicatie dus. Dat heeft als belangrijkste oorzaak dat
communicatieve profilering tegenwoordig wordt gezien als iets waaraan alle mede-
werkers bijdragen; het is niet langer het unieke domein van de communicatiepro-
fessional en diens opdrachtgever. Dan is het belangrijk om na te denken over wat er
binnen de organisatie op dit gebied gebeurt. Ten tweede valt op dat in de meest
spraakmakende handboeken op dit gebied vrijwel unaniem de focus ligt op de rol
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die organisatie-identiteit en organisatiecultuur spelen in de strategische communi-
catie.

Grunig et al. (2002) bijvoorbeeld concluderen in hun nieuwste boek dat de wij-
ze waarop mensen intern met elkaar communiceren bepalend is voor de wijze
waarop zij naar buiten treden. Zij hangen een relationeel perspectief aan en conclu-
deren dat alleen een organisatie met een open, symmetrisch intern communicatie-
systeem zich volgens hun model van ‘excellente public relations’ gedraagt. Dit mo-
del staat voor het ontwikkelen van harmonieuze relaties met belanghebbenden. Een
organisatie met een topdown intern communicatiesysteem hanteert een wat zij noe-
men slechte (want informationele of persuasieve) vorm van strategische communi-
catie. Wat public relations excellent maakt, komt overigens in deze theorie niet naar
voren, anders dan dat het aan een aantal normatieve uitgangspunten voldoet; er is
geen externe variabele waaraan excellentie wordt getoetst. Een harde conclusie van
hun onderzoek is echter wel dat wie de manier van naar buiten treden wil verande-
ren, het interne communicatiesysteem zal moeten veranderen.

Ook Hatch en Schultz (2000: 15-17) verbinden de strategische communicatie
expliciet met de organisationele. Zij leggen een verband tussen de ‘corporate iden-
tity’ (de manier waarop een organisatie naar buiten treedt), de ‘organizational iden-
tity’ (de manier waarop medewerkers hun organisatie percipiëren) en de ‘organisa-
tiecultuur’ (de dieperliggende eigenheid van een organisatie die bepaalt wat men
doet en hoe men dat doet). Zij concluderen dat de ‘organizational identity’ van gro-
te invloed is op de ‘corporate identity’. De ‘organizational identity’ wordt volgens
deze organisatiewetenschappers op haar beurt weer bepaald door de organisatiecul-
tuur.

Eenzelfde redenering is te vinden in het nieuwste boek van Van Riel (2003)
waarin hij ‘corporate identity’ nu benoemt als ‘geprojecteerde identiteit’ en dat
plaatst naast ‘gewenste identiteit’ (het droombeeld van de manager), ‘gepercipieer-
de identiteit’ (hoe medewerkers de organisatie zien) en ‘toegepaste identiteit’ (die
tot uiting komt in hoe mensen zich gedragen en lijkt op wat anderen ‘organisatie-
cultuur’ noemen). Wie ontevreden is over zijn reputatie moet de ‘geprojecteerde
identiteit’, de wijze van naar buiten treden, veranderen. Maar dat kan volgens Van
Riel alleen als men de andere vormen van identiteit verandert, want daar ligt de
basis voor de communicatieve profilering. Dat betekent dat allereerst gewerkt moet
worden aan de interne identiteit.
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Bij al deze auteurs wordt dus een eenzijdig causale relatie verondersteld tussen
organisationele communicatie en strategische communicatie, en (zij het vrij impli-
ciet) daarnaast een causale relatie met de wijze waarop belanghebbenden/doel-
groepen dan over de organisatie zullen denken. In klassieke communicatieweten-
schappelijke termen zou je kunnen zeggen dat men ervan uitgaat dat er altijd een
heel specifieke, door de organisatie gestuurde openbaarheid zal ontstaan, mits men
intern maar op een goede manier met elkaar omgaat. Er wordt overigens wel ver-
schillend gedacht over wat ‘goed’ is.

Niet alle auteurs zien deze relatie als een eenzijdig causale. Cheney en Christensen,
die regelmatig samen publiceren over de relatie tussen strategische en organisatio-
nele communicatie, stellen bijvoorbeeld dat deze relatie beter gezien kan worden
als een circulair proces. Organisaties zeggen wel dat zij communicatiecampagnes
ontwikkelen om publieken te beïnvloeden, maar feitelijk gebruiken zij die campag-
nes vaak evengoed als referentiepunt voor de interne identiteitsontwikkeling (Che-
ney & Christensen, 2001a, 2001b). De geprojecteerde identiteit is immers vaak
niet zozeer geprojecteerd vanuit de toegepaste identiteit maar veel vaker vanuit de
gewenste identiteit (het ‘droombeeld van de manager’). Cheney en Christensen
noemen dit gebruik van corporate campagnes een vorm van zelf-referentiële of au-
to-communicatie. Door die communicatieve profilering ontwikkelt zich volgens
hen onvermijdelijk een nieuwe organisatie-identiteit. Dat komt omdat externe
communicatie-uitingen intern worden besproken en becommentarieerd (Chris-
tensen & Cheney, 2000: 233). De uitkomst daarvan ligt echter niet vast. Als het
interne publiek de boodschap niet onderschrijft, heeft het management een pro-
bleem, want gedragingen van medewerkers zijn uiteindelijk meestal bepalender
voor het vestigen van een bepaalde reputatie dan campagnes, en medewerkers zet-
ten managers onder druk om anders te handelen dan het management zelf voor
ogen had. In dat geval is dus ook de organisatie-identiteit een andere dan het mana-
gement voor ogen had. Volgens Cheney en Christensen is er bovendien een ander
probleem waardoor strategische communicatie onlosmakelijk verbonden is met or-
ganisationele identiteit. Organisaties moeten een consistente, onderscheidende en
intern gedragen identiteit uitstralen, willen zij überhaupt nog opgemerkt worden.
Dat betekent dat het van levensbelang is intern een krachtige identiteit te vestigen.
Dat is echter tegelijkertijd een probleem, want hoe krachtiger de identiteit, hoe be-
palender deze is voor de manier waarop naar buiten wordt getreden. Identiteit
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wordt gevormd in de organisationele communicatie, maar de gevolgen ervan voor
de identiteit moeten afgewacht worden. Het probleem van strategische communi-
catie is dus volgens hen vooral een probleem van organisationele communicatie.

Er wordt dus bij de bestudering van strategische communicatie steeds meer ge-
keken naar bepaalde organisationele communicatieprocessen om uitspraken te kun-
nen doen over de wijze van profileren. Dat is niet alleen zo in de wetenschappelijke
maar ook in de professionele praktijk. Uit een inventarisatie van de Beroepsvereni-
ging voor Communicatie van eind 2002 bleek dat de interne communicatie bij orga-
nisatieverandering gezien wordt als een van de belangrijkste trends in het vak (Leb-
bing, 2002). De beroepsgroep die zich van oudsher altijd heeft beziggehouden met
profileringskwesties (de communicatiemanagers en -adviseurs) maakt zich nu dus
(ook) zeer druk om delen van de organisationele communicatieprocessen. Om
hiervan meer te begrijpen, is de theorievorming over organisationele communica-
tie behulpzaam. Dat is nieuw: tot voor kort was de strategische communicatie voor-
al gericht op theorieën uit de massacommunicatie, terwijl de theorievorming over
organisationele communicatie ontwikkeld is vanuit de interpersoonlijke communi-
catie. Opvallend genoeg is de ontwikkeling van het denken over organisationele
communicatie5 vrijwel gelijk aan de ontwikkeling van het denken over strategische
communicatie (vgl. Jablin, 1978; Jablin & Putnam, 2001). Opvallend is ook dat or-
ganisationele communicatie niet langer uitsluitend gericht is op interne communi-
catie maar dat de grenzen tussen interne en externe communicatie ook hier ter dis-
cussie gesteld beginnen te worden, zij het mondjesmaat. Minstens even opvallend is
dat in het jongste denken over organisationele communicatie we, net als in de stra-
tegische communicatie, een focus zien op organisatie-identiteit en de rol van com-
municatie bij organisatieverandering.

De studie van organisationele communicatie als apart wetenschapsgebied begon
eind jaren dertig/begin jaren veertig in de Verenigde Staten. In de eerste decennia
werd vooral aandacht besteed aan informatievoorziening aan de werknemer vanuit
de gedachte dat een geïnformeerde werknemer ook een productieve werknemer is
(vgl. Jablin, 1978). Om hun werk te doen, hebben werknemers instructies nodig.
Dat vraagt om een topdown gerichte communicatiestructuur met taakgerichte be-
richtgeving. In de jaren vijftig werd de aandacht verlegd. Er werd voortdurend ge-
experimenteerd om na te gaan hoe de productiviteit verder verhoogd kon worden.
Daaruit bleek dat planning, arbeidsdeling en taakinformatie hiertoe lang niet de
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enige middelen waren, en zelfs dat aandacht voor de arbeider als persoon wel eens
veel belangrijker kon zijn (Krone et al., 1987). Daar is een ander soort communica-
tie voor nodig, zogenoemde ‘bindingscommunicatie’, waarmee managers een band
kunnen creëren met medewerkers en zo hun betrokkenheid bij de organisatie kun-
nen verhogen. Niet wát maar hoe de manager moet communiceren, werd daarbij de
belangrijkste vraagstelling. In de jaren zestig en zeventig werd de vraag gesteld of
het niet vooral participatie van de werknemers in de besluitvorming zelf is die hun
betrokkenheid (en daarmee de productiviteit) bevordert. Daarmee kwam het on-
derzoek naar organisationele communicatie terecht in een derde fase en begon een
democratiseringsproces in organisaties. Communicatie werd niet langer alleen ge-
zien als een informatie- of bindmiddel maar als een middel waardoor beleid wordt
geformuleerd dat kan rekenen op (intern) draagvlak. Communicatie maakt zicht-
baar wat werknemers (nu mede-werkers genoemd) aan ideeën hebben over verbe-
tering van de bedrijfsvoering. Door (lees: na) communicatie ontstaat organisatie.

In 1983 kwamen Linda Putnam en Michael Pacanowski met een spraakmakend
boek waarin zij voorstelden organisationele communicatie te benaderen vanuit een
interpretatief perspectief. Dit moment kunnen we zien als de vierde fase in het den-
ken over organisationele communicatie. Een interpretatieve benadering richt de fo-
cus op de manier waarop individuen betekenis geven aan de wereld om hen heen
door hun communicatiegedrag (Putnam, 1983: 31). Deze benadering is terug te
voeren op het symbolisch interactionisme en de visie op de werkelijkheid als een
constructie van mensen in hun sociale interacties (Berger & Luckmann, 1966). Vi-
sie op de werkelijkheid wordt gevormd door de subjectieve betekenissen die
mensen geven aan gebeurtenissen, ook wel ‘sensemaking’ genoemd (Dervin, 1989;
Rosengren, 2000).

Deetz (2001: 5; zie ook Deetz et al., 2000) meent dat communicatie veel te veel
wordt gezien als iets wat mensen in een organisatie wel of niet doen en daarmee als
een professioneel aspect van managers of medewerkers. Hij stelt dat niet na maar in
gecommuniceer georganiseer ontstaat (zie ook Taylor & Van Every, 2000). Organi-
seren is een kwestie van communiceren; zonder communicatie is organisatie hele-
maal niet mogelijk (Euske & Roberts, 1987: 42). Het is dus geen variabele die je wel
of niet kunt inzetten, maar een basis. Er is altijd communicatie, en bepaalde com-
municatie heeft onafwendbaar bepaalde organisatie tot gevolg omdat daarmee een
bepaalde betekenis van organisationele problemen wordt gecreëerd, die bepalend is
voor de besluiten die genomen worden. Het is niet het fenomeen of dat wat iemand
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doet wat communicatie interessant maakt, maar het feit dat bepaalde communicatie
tot bepaalde beslissingen (lees: organisatie) leidt. Organisatie-identiteit speelt een
centrale rol als ‘de samenbindende visie op de werkelijkheid’.

Als we Tompkins en Wanka-Thibault (2001: xxii) in het zeer gezaghebbende
New Handbook of Organizational Communication kunnen geloven, is deze visie inmid-
dels dominant onder wetenschappers die organisationele communicatie bestude-
ren. Deze vierde visie past goed bij de vierde visie op strategische communicatie, al-
thans op het eerste gezicht.

Tabel 2. Ontwikkeling in het denken over organisationele communicatie

Benadering Informationeel Persuasief Relationeel Interpretatief

Kernprobleem Ruis / barrières
in overdracht /
betrouwbaar-
heid

Conceptuele fil-
ters / percep-
ties / groepsge-
drag

Patronen van
gedragingen in
interacties

Ontwikkeling
van betekenis
aan omringende
werkelijkheid

Focus in theorie Informatiemid-
delen en hun
bereik

Effecten van
comm. midde-
len op werkne-
mer

Communicatie-
structuur / in-
teractieve be-
sluitvorming

Communicatie-
cultuur / orga-
nisatie-identiteit

Boodschapstroom Top down Top down +
feedback

Bottom up Diachroon

Aandacht in praktijk Taakinstructie
werknemers /
kanalen keuze

Bindings-com-
municatie met
medewerkers

Sociale interac-
ties in besluit-
vorming

Identificatie en
identiteitsont-
wikkeling, sto-
rytelling

Relatie organisatie -
communicatie

Org� Com Org� Com Com� Org Org = Com

Eenzijdig managementperspectief

Als we deze ontwikkeling overzien, ligt een integratie van organisationele commu-
nicatie en strategische communicatie voor de hand en deze is ook overal gaande.
Mijn leerstoel is er een voorbeeld van. Door de sterke nadruk in de strategische
communicatie op organisationele identiteitsontwikkeling is er steeds meer aan-
dacht voor de interne communicatie die leidt tot een bepaalde manier van profile-
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ren. In navolging van Cheney en Christensen wil ik dat definiëren als een circulair
proces zonder begin en zonder einde: de wijze van profileren beïnvloedt de wijze
van intern communiceren, en dat beïnvloedt de wijze van profileren. Dat betekent
dat wij deze twee wetenschapsgebieden bij elkaar moeten brengen en dat we prak-
tijkproblemen op dit gebied in samenhang met elkaar moeten bestuderen. Dit ge-
combineerde veld noem ik, in navolging van vele anderen, ‘communicatiemanage-
ment’.

Maar hebben we hier voldoende aan als we een antwoord zoeken op vragen als:
‘Waarom loopt het soms uit de hand en waar moeten organisaties rekening mee
houden bij hun communicatiemanagement?’ Nee, dat niet. Het helpt wel om een
antwoord te vinden op de vraag waarom organisaties doen wat ze doen maar zegt
niets over de gevolgen ervan.

Het merkwaardige in het recente denken over strategische communicatie is dat
communicatie weliswaar meer wordt gezien als een proces van betekenisverlening,
maar dat geldt vooral voor de communicatie in de organisatie; het lijkt wel alsof
deze wordt gezien als een zelf-referentieel proces waaraan de buitenwereld geen
deel heeft. Dit heeft een sterke naar binnen gerichtheid van de strategische commu-
nicatie tot gevolg.

Bij nader inzien moeten we bovendien vraagtekens zetten bij de procesmatige en
interpretatieve bedoelingen ervan. De nadruk ligt vooral op wat managers moeten
doen om een bepaalde manier van naar buiten treden mogelijk te maken. Verande-
ring van het interne communicatiesysteem dan wel de organisatie-identiteit wordt
gezien als de bepalende factor daarbij. Dat zijn zaken die het management in onze
samenleving niet (meer) kan opleggen, dus is het een kwestie van sturing van de dia-
loog. Communicatie wordt derhalve feitelijk behandeld als een (krachtig) instru-
ment waardoor medewerkers niet alleen een andere maar ook een door het mana-
gement gewenste visie op de organisationele werkelijkheid zullen ontwikkelen.
Bovendien zit er de vooronderstelling in dat als een organisatie op een ‘goede’ ma-
nier naar buiten treedt, het vertrouwen in de besluiten (cf. Grunig) of de reputatie
van de organisatie (cf. Van Riel) zich conform zal wijzigen. Daarmee wordt de ex-
terne communicatie beperkt tot een redelijk simpele transmissie van daartoe geor-
kestreerde informatie aan belanghebbenden. Het constructivistische perspectief
dat op het eerste gezicht gehanteerd wordt, blijkt bij nader inzien ten eerste nauwe-
lijks te gelden voor de interne communicatie, maar zeker niet voor het proces dat
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plaatsvindt ná de communicatieve profilering. Alle aandacht gaat naar de orkestratie
door het management van zodanige besluiten en zodanige berichtgeving daarover
dat die vrij automatisch zal leiden tot een goede reputatie, c.q. vertrouwen van be-
langhebbenden.

Hier vallen drie zaken op af te dingen. Ten eerste doet het geen recht aan de al-
tijd gevoerde interne debatten over ‘hoe iets naar buiten moet worden gebracht’: ik
noem dat het ‘boardroom editing proces’. De gedachte is dat die bij een heldere or-
ganisatie-identiteit tot de verleden tijd zullen behoren. In mijn optiek zullen die al-
tijd gevoerd blijven worden omdat organisatie-identiteit veel meer een proces is
dan een toestand, en er dus nooit een volledig heldere organisatie-identiteit bestaat.
Ik heb bovendien mijn twijfels over de mogelijkheid om één organisatie-identiteit te
creëren. Er zijn altijd verschillen van mening over hoe een probleem in elkaar zit,
dat wil zeggen verschillen in frames van de werkelijkheid. Ten tweede doet het geen
recht aan de dynamiek van het speelveld van de openbare communicatie waarin het
bericht terechtkomt en waarin allerlei actoren zich roeren en hun frames van de
werkelijkheid proberen tot ‘het’ frame te maken, veelal via de media (Davis, 2002;
Van Ginneken, 1996; 1999). Het communicatiemanagement is veel te eenzijdig ge-
richt op beïnvloeding van bepaalde doelgroepen. Dat heeft tot gevolg dat er geen
aandacht is voor plotseling in de openbaarheid opduikende actoren die zich publie-
kelijk uiten over de berichtgeving van de organisatie.Ten derde doet het geen recht
aan het feit dat andere actoren in het openbare speelveld evengoed vaak zelf het ini-
tiatief nemen en onderwerpen op de agenda zetten die de organisatie raken. Daar-
door wordt de organisatie gedwongen zich in het publieke debat te begeven, of zij
dit nu wil of niet. Het management is dus lang niet altijd initiatiefnemer bij het naar
buiten treden, iets wat in toenemende mate als vanzelfsprekend wordt aangenomen
en in boeken over communicatiemanagement en communicatieplanning zo gedo-
ceerd wordt.

Zowel het initiatief als de macht om zaken op een bepaalde manier naar buiten te
brengen, worden in het hedendaagse denken over corporate communicatie eenzij-
dig gelegd bij de communicatiemanager en diens opdrachtgever, met de medewer-
kers als ‘beperkende of bevorderende factor’. Of dit empirisch realistisch is, wordt
niet ter discussie gesteld. Er wordt dus (te) sterk vastgehouden aan een prescriptief
model waarin aan de orde is wat de top (met behulp van diens meer of minder ge-
committeerde medewerkers) moet doen om goed naar buiten te treden. Dat is een
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eenzijdig managementperspectief. Er is veel te weinig aandacht voor wat er werke-
lijk intern gebeurt bij de ontwikkeling van een bericht (het ‘boardroom editing’-
proces) en hoe dat zich verhoudt tot interne meningsvorming. Maar er is ook veel te
weinig aandacht voor wat er gebeurt zodra een manager naar buiten treedt of er in
de buitenwereld wordt gediscussieerd over een thema dat de organisatie raakt, wat
journalisten en andere massamediale communicatieproducenten hiermee doen,
hoe dat zijn weerslag heeft op het publieke discours over de organisatie, en hoe dat
vervolgens weer doorwerkt in het communicatief handelen in de organisatie. Uit-
eindelijk moeten we constateren dat in het onderzoek naar strategische communi-
catie dan wel naar de interne processen vanuit een iets procesmatiger perspectief
wordt gekeken, maar dat naar de externe communicatieprocessen als gevolg van
een profileringsact toch (nog steeds) vanuit een magic-bulletachtige, of in elk geval
een transmissie (cf. Shannon & Weaver, 1949) of cybernetische visie (cf. Wiener,
1948) naar het proces van communicatie wordt gekeken.

Veronachtzaming van de dynamiek in het openbare
speelveld

Vreemd genoeg is er noch in de theorievorming, noch in de vakliteratuur aandacht
voor het feit dat er extern een communicatiespeelveld is waarop verschillende acto-
ren actief zijn, en dat die veelal worden gemedieerd door de massamedia. In een
open en gemediatiseerde samenleving als de onze is dat uitermate curieus. De ‘or-
ganisatielogica’ krijgt binnen organisaties daardoor wel aandacht (al is die in mijn
ogen te eenzijdig gericht op de relatie organisatie-identiteit – communicatieve pro-
filering), maar de ‘medialogica’ krijgt helemaal geen aandacht. In recente boeken
over strategische communicatie wordt aan de massamedia en de rol van communi-
catieproducenten daarbinnen helemaal geen aandacht besteed (Van Riel, 2003), al-
thans niet veel meer dan dat je je persbericht moet vormgeven volgens bepaalde
standaardcriteria6 en dat je geen informatie moet geven die je niet wilt geven. Als de
rol van de massamediale communicatieproducent (journalist, programmamaker,
webredacteur, etc.) al aan de orde komt, wordt deze behandeld als (meer of minder
betrouwbare) pijplijn naar het publiek: relatief goedkoop, met een groot bereik en
veel geloofwaardiger dan een advertentie. Helaas weet je niet precies wat het pu-
bliek met jouw boodschap doet (Van den Brink, 2003: 71). Dat een journalist über-
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haupt selecteert komt soms nog wel aan de orde, maar op geen enkele manier hoe
dat proces daadwerkelijk verloopt en wat dit betekent voor het communicatiemana-
gement. Journalistieke selectie is geen thema (meer) in de vakliteratuur voor de
communicatiemanager en -adviseur en ook geen apart vak op de opleidingen. De
recente ronde voor de PR Talentprijs in Nederland liet hiervan de gevolgen zien.7

De fictieve casus van dit jaar was het feit dat de overheid had besloten Rotterdam
toe te staan een Grand Prix door haar straten te laten rijden, natuurlijk een spekta-
kel van de eerste orde, gesponsord door de olie-industrie en bij voorbaat controver-
sieel. In de casus was namelijk opgenomen dat winkeliers, omwonenden en milieu-
groeperingen ernstig gekant waren tegen dit spektakel. In sommige van de aan de
jury ingestuurde pr-plannen kwamen de media helemaal niet voor, in de meeste
was er uitsluitend aandacht voor de media als pijplijn voor gratis publiciteit. Groe-
pen studenten schreven ijskoud: ‘Wij regelen een interview in het NOS-journaal’,
‘De media kan (sic!) ons mooi helpen met positieve berichtgeving’ en ‘Wij zorgen
voor dagelijkse informatie, opdat het correct door de media kan worden overgeno-
men’. Zoveel naïviteit over de rol van de media in een zo controversiële kwestie is
hoogst merkwaardig. In een wereld waarin organisaties voortdurend de maat wor-
den genomen in de media, is het moeilijk voorstelbaar dat aankomende communi-
catieprofessionals niet verder komen dan de media te zien als een door hen op een
voor hen geschikte tijd in te zetten pijplijn voor de promotie van een spektakel.
Kennelijk wordt het hen niet geleerd dat journalisten geen computers zijn en niet
als pijplijn voor door de organisatie aangeboden frames werken, in elk geval niet al-
tijd. Het wordt hen kennelijk niet geleerd dat de timing zelden alleen door de orga-
nisatie kan worden beheerst. Het wordt hen kennelijk ook niet geleerd dat zich –
zeker bij dit soort heikele thema’s – meer actoren op het openbare communicatie-
veld profileren.

Als de pr-plannen indicatief zijn voor het denken binnen hbo-opleidingen over
de professionele relatie tussen communicatieprofessionals en massamedia, valt ook
beter te begrijpen waarom Neijens (2000: 22) in zijn oratie concludeert dat ‘er een
grote kloof is tussen journalisten en voorlichters, waarbij vooral journalisten zich
niet verleid voelen. Integendeel: zij geven blijk van veel onvrede: journalisten zijn
het niet eens met het feit dat voorlichters naast informeren ook willen beïnvloeden;
journalisten oordelen zeer negatief over de wijze waarop voorlichters hun taak uit-
voeren en ze zijn ook nog eens erg ontevreden over de onderlinge samenwerking
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(zie ook Neijens & Smit, 2003). Op opleidingen is de dynamiek van de media in de
openbaarheid kennelijk een blinde vlek.

Geen organisatie ontkomt eraan dat er vroeg of laat over haar wordt gesproken
in de massamedia, of zij wil of niet, en niet alleen als zij zelf een persbericht naar
buiten brengt. ‘Het werk van een agressieve boktor’, zo omschreef acteur Pierre
Bokma de invloed van de pers op de organisatie waar hij werkt, Toneelgroep Am-
sterdam, daarbij een volstrekt andere verwoording van de rol van de massamedia
weergevend. ‘Als je maar lang genoeg beukt op een organisatie, dan verliest die haar
samenhang. Mensen gaan weg, er vallen gaten en binnen een half jaar is een gebouw
volledig vermolmd’, aldus zijn beschrijving van de interne dynamiek naar aanlei-
ding van een aantal publicaties over TA (in de bijlage van het Parool van 20 maart
2004, p. 19). Waar rook is, is meestal ook vuur, luidt een Nederlands gezegde. Daar
zwijgt Bokma wijselijk over. De communicatiemanager wordt er echter niet in op-
geleid hiermee om te gaan en kan zijn (of haar) opdrachtgevers hierover dus ook
niet goed adviseren. Hij weet nu wel meer over de organisatie van de communicatie
en over de interne processen die tot een bepaalde profilering leiden, maar wat er in
de openbaarheid gebeurt als hijzelf of iemand anders iets over de organisatie naar
buiten brengt, komt nauwelijks nog aan de orde, laat staan wat er daaropvolgend
intern gebeurt. Met het verdwijnen van ‘voorlichting als proces van openbaar ma-
ken en openbaar raken’ is de strategische communicatie geïnstrumentaliseerd ge-
raakt en eenzijdig gericht op communicatie als (redelijk machtig) instrument van
het management om intern of extern attitudes van bepaalde doelgroepen te veran-
deren. Het denken over strategische communicatie behoudt hiermee een eenzijdig
managementperspectief dat geen recht doet aan de dynamiek van communicatie en
de complexiteit van de communicatieprocessen op het speelveld van de openbaar-
heid waarin allerlei actoren zich mengen en waarin visies op de werkelijkheid wor-
den gecreëerd en gerecreëerd (cf. Hollander, 1988). Hiervoor is een afstandelijker,
maatschappelijk perspectief nodig in plaats van een managementperspectief.

Een maatschappelijk perspectief

Als we de massamedia niet kunnen zien als een meer of minder betrouwbare pijplijn
naar het publiek, en ook de metafoor van de agressieve boktor gezien moet worden
als eenzijdig, hoe kunnen we er dan wel naar kijken? Hierbij past het begrip ‘media-
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logica’ dat ik ontleend heb aan Brants & Van Praag (2000: 7) en dat volgens McQuail
waarschijnlijk voor het eerst gebruikt is door Altheide en Snow in 1979. Daarmee
wordt gedoeld op het feit dat de inhoud, de verbeelding/verwoording en de speel-
ruimte van de actoren in de politieke berichtgeving in de massamedia steeds meer
worden gestuurd door de wensen en werkwijze van die media zelf en minder door
de aard van de gebeurtenissen (Van Praag & Brants, 2000: 243). Brants en Van Praag
concluderen dat er mede hierdoor op het speelveld van de democratie geen sprake
meer is van een loyale samenwerking tussen politiek en journalistiek maar dat er
een steeds grotere afstand tussen die twee gekomen is. Zij stellen dat media hier-
door meer berichten over de ‘horse race’, de concurrentie tussen de partijen, en
dat politieke partijen op hun beurt steeds meer aandacht besteden aan nieuwsmana-
gement, dat wil zeggen aan de vraag hoe zij het nieuws zo kunnen orkestreren (fra-
men) dat het op positieve (of zo min mogelijk negatieve) aandacht in de media kan
rekenen. De spindoctoring is hiervan een bekende variant om een bepaald thema op
of juist af te waarderen. Er zijn echter meer stijlmiddelen waarvan gebruikgemaakt
wordt om een bericht te framen (Fairhurst & Sarr, 1996). Van Vree (2004) conclu-
deerde recentelijk in zijn oratie dat journalisten allang niet meer alleen een infor-
merende, bemiddelende en verstrooiende functie hebben: zij hebben ook – en mis-
schien wel vooral – een ontregelende, spectaculariserende functie door het nieuws
op een bepaalde manier te interpreteren en zo van een frame te voorzien. Veel com-
municatiemanagers ervaren dit inderdaad aan den lijve en klagen erover.

Wie de historie van de communicatiewetenschap kent, hoort hier uiteraard
niets nieuws. Daarbinnen werd al decennia geleden geconcludeerd dat de pers geen
pijplijn is naar doelgroepen maar een eigen constructie van de werkelijkheid maakt
(Schulz, 1976, 1989; zie ook Merten, 2004). Het is echter niet goed doorgedron-
gen in de theorie én de praktijk van strategische communicatie.

De relatie tussen markt- en overheidsorganisaties aan de ene kant en de journa-
listiek aan de andere kant is een bijna onontgonnen terrein. Neijens (2000) is in
Nederland een van de weinigen die hier recent aandacht aan besteed heeft.8 Hij con-
cludeerde dat de relatie tussen de twee velden problematisch is. Met name journa-
listen zijn hierover zeer negatief: ze vinden communicatiemanagers veel te beïn-
vloedend en daar moeten ze weinig van hebben. Of die problematische relatie ook
daadwerkelijk leidt tot het niet overnemen van thema’s en frames weten we niet,
want daarvoor is inhoudsanalyse nodig. Het spaarzame onderzoek daarnaar is al
weer een aantal jaren oud (en ook uitsluitend gericht op rijksoverheden). De in-
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houdsanalyses van Baerns (1985/1991) en ook van Grossenbacher (1991) lieten
een sterke invloed zien van de communicatieprofessional op de journalist, met ge-
volg dat bijvoorbeeld Bentele (1999) spreekt van ‘powerful public relations’. Hij
ziet de werkelijkheidsconstructie van de journalistiek daarom ook als een recon-
structie van de werkelijkheid, niet als een constructie. Die reconstructie beïnvloedt
op haar beurt het publieke discours, de openbaarheid (Bentele, 1997). Kleinnijen-
huis, Oegema en De Ridder hebben in diverse onderzoeken zeer aannemelijk ge-
maakt dat politici de media-agenda beïnvloeden en dat de media de publieke oor-
deelsvorming beïnvloeden (zie o.a. Kleinnijenhuis & De Ridder, 1998). Wat voor
de politiek geldt, zou ook heel goed kunnen opgaan voor markt- en overheidsorga-
nisaties, maar we weten het niet en het is iets te simpel om dit zonder meer aan te
nemen.

Een workshop met communicatiemanagers leverde twee kernproblemen op van de
communicatiemanager en diens communicatiemanagement:
1. Hoe houd ik de relatie met de boardroom open en houd ik ruimte voor overleg

over inhoud, woordkeus en toon in de wijze waarop dat wat is besloten in de
boardroom naar buiten wordt gebracht, in het bijzonder als het erom spant?

2. Hoe ga ik om met de commotie die ontstaat als er in de media negatief over de
organisatie wordt bericht?9

Bij het naar buiten treden met belangrijke kwesties, ongeacht of dat op eigen initia-
tief is of niet, wordt doorgaans intensief vergaderd over de wijze waarop er tegen de
zich voordoende problemen moet worden aangekeken en hoe die moeten worden
geprofileerd: het boardroom editing-proces. Dit proces is te zien als een onderhan-
delingsproces over de vraag of, en zo ja, hoe iets naar buiten moet worden gebracht.
De keuze die wordt gemaakt, is wellicht inderdaad afhankelijk van bepaalde ele-
menten in de organisatie-identiteit, zoals veel onderzoekers nu beweren, maar het
zou ook best kunnen dat er andere, bijvoorbeeld politieke of concurrentieoverwe-
gingen in meespelen. Om dit boardroom editing-proces te bestuderen, kunnen we
gebruikmaken van een klassieke en inmiddels sterk uitgebreide theorie uit de mas-
sacommunicatie, de agendasetting-theorie (McCombs & Shaw, 1976). In het nieu-
were denken over agendasetting wordt onderscheid gemaakt tussen eerste en twee-
de orde agendasetting (Ghanem, 1997; McCombs et al., 1997). Bij eerste orde
agendasetting is de vraag wat wel en wat niet op de agenda wordt gezet; bij tweede
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orde agendasetting, of framing (D’Angelo, 2002; Entman, 1993), is de vraag hóe
iets op de agenda wordt gezet. Het eerste kernprobleem van de communicatiema-
nager, de onderhandeling over de vraag of en, zo ja, hoe iets openbaar zal worden
gemaakt, kunnen we dan ook zien als een kwestie van eerste en tweede orde agen-
dasetting.

Maar ook het tweede kernprobleem van de communicatiemanager – de interne
commotie als er iets negatiefs over de organisatie in de krant heeft gestaan of als er
helemaal niets in de krant terechtgekomen is terwijl de organisatie daar nog zo haar
best voor heeft gedaan – kunnen we zien als een kwestie van een eerste en tweede
orde agendasetting, maar dan van de massamediale communicatieproducenten zelf.
De vraag is dan: wat selecteren zij en hoe? Waarom werd Heineken die bier brouw-
de in Thailand een enorm item in de media (een ‘mediahype’; vgl. Vasterman,
2004) terwijl bijvoorbeeld de kwestie van IHC Caland, die rond diezelfde tijd werd
bekritiseerd door actiegroepen omdat dat bedrijf zakendeed met Thailand, niet veel
aandacht ten deel viel? Dit tweede agendasettingproces kunnen we zien als een
newsroom editing-proces dat zijn basis vindt in de medialogica. Analoog hieraan
zouden we het boardroom editing-proces kunnen zien als een operationalisatie van
de organisatielogica.
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Figuur 1. Maatschappelijk perspectief op strategische communicatie: organisatielogica en
medialogica



Organisaties, media en openbaarheid: een ménage à trois

Alles overziend, kom ik tot de conclusie dat organisationele en strategische com-
municatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De één beïnvloedt de ander in
beide richtingen, maar daarmee zijn we er nog niet als we een realistische theorie
over strategische communicatie willen ontwikkelen: daarvoor dienen we ook reke-
ning te houden met de rol die andere actoren – veelal gemedieerd via de massame-
dia – spelen op het speelveld van de openbaarheid. Dat moeten we in ogenschouw
nemen om het ingewikkelde fenomeen van communicatie in de context van organi-
satie te kunnen bestuderen en verklaren en uitspraken te doen over het manage-
ment ervan.

Dit betekent dat we onderzoek moeten doen naar de organisatielogica bij de
ontwikkeling van nieuws van markt- en overheidsorganisaties en naar de medialogi-
ca die massamediale communicatoren hanteren bij hun berichtgeving over die
markt- en overheidsorganisaties.

Onderzoeksvragen die hierbij passen zijn:

1. Hoe construeren boardroom editors binnen organisaties nieuws, wie zijn hierbij
betrokken en welke factoren spelen daarbij een rol?

2. Hoe construeren communicatieproducenten binnen massamedia nieuws over
markt- en overheidsorganisaties, wie zijn daarbij betrokken en welke factoren
spelen daarbij een rol?

3. Hoe verhoudt de organisatielogica zich met de medialogica in deze selectiepro-
cessen?

Wie iets wil begrijpen van de dynamiek in het communicatiemanagement zal zich in
mijn optiek moeten richten op enerzijds de organisatielogica en anderzijds de me-
dialogica en de relatie hiertussen. Daarvoor hebben we de kennis nodig van de orga-
nisationele communicatie maar evengoed van de klassieke massacommunicatie,
vroeger ‘publicistiek’ genoemd en tegenwoordig veelal vallend onder de noemer
Nieuws & Informatie. Een moderne theorie van strategische communicatie ver-
bindt deze twee gebieden, en daarmee zullen wij ons hier aan de Universiteit van
Amsterdam de komende jaren bezighouden.
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Tot slot

Aan het einde van deze rede spreek ik graag nog enkele persoonlijke woorden.
Ten eerste richt ik me tot het College van Bestuur van de Universiteit van Am-

sterdam, de decaan van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen en
het bestuur en de benoemingscommissie van de afdeling Communicatieweten-
schap. Ik dank u zeer voor het in mij gestelde vertrouwen en ik voel mij zeer ge-
steund door de ruimte die ik van de afdeling en de decaan gekregen heb om deze be-
trekkelijk nieuwe loot aan de communicatiewetenschappelijke stam verder uit te
bouwen!

Ten tweede richt ik me tot al mijn collega’s binnen de afdeling Communicatie-
wetenschap. Ik kwam als laatste binnen, net voor de bestedingsstop. Ik heb al heel
wat verschillende organisaties meegemaakt in mijn carrière als werknemer, maar
zelden ben ik zo warm en hartelijk ontvangen en heb ik zo snel het vertrouwen ge-
kregen als hier. Dat zegt iets over de bedrijfscultuur, en ik prijs mij zeer gelukkig dat
wij zo’n cultuur hebben. Ik heb de afdeling leren kennen als een hardwerkende, zeer
intellectuele club mensen met een enorm hart voor de communicatiewetenschap
en een grote drive om hierin te presteren en voorop te lopen. De buitenwereld zal
nog veel van ons horen. Het is bovendien een voorrecht om van zo’n afdeling de
voorzitter te mogen zijn!

Zonder mijn andere collega’s tekort te willen doen, wil ik in het bijzonder mijn
naaste collega’s bij de sectie Communicatie & Organisatie noemen. Zij hebben dit
gebied ontwikkeld tot wat het nu is, en dat met veel onderwijstaken, weinig mensen
en – lange tijd – zonder leerstoelhouder. Jan de Ridder en Otto Scholten kunnen
we zien als de ‘founding fathers’ van deze richting, Wim Elving en Bart van den
Hooff als de twee die dit gebied in hun kielzog de laatste jaren hebben gekoesterd. Ik
ben jullie hier erg dankbaar voor!

Ten derde richt ik me tot al mijn collega-wetenschappers bij andere universitei-
ten. De organisationele en strategische communicatie zijn nog maar ontluikende
onderdelen van de communicatiewetenschap. Dat wij voor een groot deel verenigd
zijn in de Netherlands School of Communications Research (Nescor) helpt hierbij.
De structuur die de VSOM ons biedt en het netwerk van Strategische en Organisa-
tionele Communicatie dat wij samen met de Belgen vorig jaar in het leven hebben
geroepen, kunnen we gebruiken om elkaar regelmatig te zien en tot samenwerking
te komen. Also abroad science has brought me many friends. Some of them are here
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today or phoned/emailed me this morning to wish me luck. I thank them all for
their support and friendship. We need each other in the development of our think-
ing and our devotion to a professional practice of communication management!

Ten vierde richt ik me tot mijn leermeesters, en dan met name prof.dr. James
Stappers, emeritus hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen (thans Radboud Universiteit geheten), en prof.dr. Jan van Cui-
lenburg, inmiddels voor het grootste deel van zijn tijd ‘verkocht’ aan het Commis-
sariaat voor de Media, maar lange tijd fulltime hoogleraar aan deze universiteit.
James en Jan, jullie zijn de grote motoren geweest van de communicatiewetenschap
in Nederland. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie gedrevenheid om de com-
municatiewetenschap als wetenschappelijke discipline op de kaart te zetten. Ik weet
dat het jullie soms bar te moede was. Het succes van onze onderzoeksschool Nes-
cor, die kan terugkijken op een zeer succesvolle eerste periode van haar bestaan, en
de relatief grote hoeveelheid fondsen die de leden van Nescor weten te genereren,
laten zien dat het jullie aardig gelukt is. Met mijn leerstoel zal ik proberen hier een
jullie waardige bijdrage aan te leveren!

Als laatste maar beslist niet als minste richt ik mij tot Frank, al bijna 35 jaar mijn
echtgenoot. Jij bent altijd bereid te luisteren naar mijn ideeën en ik kan jouw reflec-
ties erop altijd vertrouwen. Ik doe vaak alsof dat vanzelfsprekend is, maar het is een
enorme luxe!

Ik heb gezegd.
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Noten

1. Dit was de analyse van de leden van d’Associatie, een netwerk van 50 communicatiema-
nagers, tijdens een bijeenkomst bij Euronext, d.d. 27 februari 2004, over financiële
communicatie.

2. In Van Ruler (2003) heb ik een soortgelijk overzicht gegeven maar toen gezien vanuit de
beroepspraktijk van communicatiemanagers en -adviseurs. Dit overzicht is gebaseerd op
het wetenschappelijk denken over het vakgebied en ziet er daarom iets anders uit.

3. Sinds het proefschrift van Van Woerkum (1982) wordt er onderscheid gemaakt tussen
informatieve voorlichting, persuasieve en educatieve voorlichting; in de eerste definitie
van public relations in Nederland werd het geven van informatieve voorlichting gezien
als het belangrijkste middel om public relations te bedrijven (Van Ruler, 1996).

4. Het begrip ‘board room editor’ werd waarschijnlijk voor het eerst gebruikt door Karel
Winkelaar op de website van zijn bureau Norvell Jefferson. Jim Kraaykamp van Inter-
com Recruitment heeft de term vervolgens voorgelegd aan een groep communicatie-
professionals en hem zo verbreid. In de beroepsgroep wordt positief gerespondeerd op
dit begrip als een manier om een kern van hun werk weer te geven.

5. Ik hanteer hier een indeling van Krone et al. (1987) die vaak geciteerd wordt. De oor-
spronkelijke noemer van het eerste perspectief (mechanistisch) heb ik veranderd omdat
deze negatieve connotaties oproept die in dit overzicht per se niet bedoeld zijn. De oor-
spronkelijke noemer van het tweede perspectief (psychologisch) heb ik veranderd om-
dat ook in de andere perspectieven psychologische elementen zitten, en deze noemer
derhalve niet precies genoeg is.

6. Deze criteria zijn vrijwel geheel afgeleid van Galtung & Ruge (1965) en worden door-
gaans verwoord als ‘ABABA’.

7. Pr-bureau Van Hulzen heeft negen jaar geleden de PR-Talentprijs ingesteld voor aanko-
mende communicatieprofessionals. Ieder jaar doen ongeveer 15 hbo-opleidingen com-
municatie uit Nederland en Vlaanderen aan de prijsvraag mee. De scholen organiseren
daartoe een interne competitie en de twee beste plannen mogen worden ingestuurd.

8. Naast Zweekhorst (2001) die hier zijdelings aandacht aan besteedde.
9. In 2001 hield ik een workshop met leden van d’Associatie over de vraag wat hun kern-

problemen zijn. Deze twee problemen scoorden het hoogst. Ook in andere bijeenkom-
sten met communicatieprofessionals komen deze twee kwesties steeds naar voren als
‘hete hangijzers’, veel meer dan bijvoorbeeld de kwestie hoe zij hun doelgroepen kun-
nen overtuigen.
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