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OVER DIT VAK
Studiemateriaal:
-

Slides op Blackboard + lesnota’s!!!

-

Aanvullende teksten op Blackboard: er zijn een aantal teksten en studies die je moet kennen bv. leg
de titel uit, algemene conclusie, citaat…

Vragen?
-

Forum Blackboard.

-

E-mail: karolien.poels@uantwerpen.be

-

Na ieder college.

Leerstof?
-

Slides (= uitleg van concepten, illustraties…).

-

Colleges en lesnota’s!

-

Aanvullende teksten/artikels.

Examen?
-

1 theoretische vraag op 5 punten bv. model, concept, theorie uitleggen + illustreren a.d.h.v. een
relevant en origineel voorbeeld (heel gedetailleerd antwoorden).

-

1 toepassingsvraag op 10 punten: case van een concrete organisatie die met een bepaald probleem
zit of communicatie uitdaging, jij moet dan in de rol kruipen van communicatie manager en advies
geven bv. wat voor types stakeholder, is dat een issue/crisis, in welke fase zit dat, over imago, interne
zaken… de kunst is het toepassen op concrete organisatie, tonen wat je kent, argumenteren en ook
heel belangrijk is helder formuleren (NIET in puntjes of met pijltjes, WEL in volzinnen).

-

Toepassingsvraag is de belangrijkste vraag op het examen! Theorie, begrip en toepassing + helder je
antwoord formuleren is belangrijk!

-

5 begrippen op 10 punten: kunnen auteurs zijn, concepten…

-

Voorbeeld laatste college.

-

Zie ‘informatie over het examen’.
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DEZE WEEK IN HET NIEUWS… (GEEN leerstof voor het examen!)
Hoorcollege 1 14/02
Tijdens de Super Bowl strijden er twee teams tegen elkaar. Maar wat qua communicatieperspectief? Super
Bowl advertenties zijn de duurste reclamespots in de VS.
$$$$$ versus effectiviteit: ‘So, this year, the Super Bowl costs $5 million for 30 seconds -- $166,667 every
second. Surely there are more efficient marketing efforts that can be undertaken for less money, especially in
this era where brands are equally focussed on traditional goals like reach and awareness, as well as newer
goals like audience development and views, views, views.’
-

Eén spot kost 5 miljoen dollar waarmee je heel veel mensen kan bereiken en het imago van het bedrijf
kan beinvloeden (‘wij zijn een goed draaiend bedrijf’).

-

Met hetzelfde bedrag kan je één jaar lang adverteren.

-

Dit jaar adverteerde het bouwbedrijf LUMBER 84. Ze maakten een speciaal spotje waarmee ze een
politiek statement wilden maken. Meer en meer bedrijven nemen een politiek standpunt in
tegenover Trump.

Hoorcollege 2 21/02
“Belgisch graaicultuur erkend als Werelderfgoed”
₋

Mensen willen transparantie: openheid over hoeveel politici verdienen…

₋

Artikel dat draak steekt met de actualiteit, artikel dat totaal verzonnen is maar op deze sarcastische
manier laten ze mensen er wel over nadenken.

Hoorcollege 3 28/02
Nokia 3310: nieuwe versie terug op de markt.
₋

Nokia was vroeger marktleider op het gebied van mobiele telefonie.

₋

Nooit echt kunnen meegaan met het smartphone-verhaal (Samsung en Apple hebben het
overgenomen).

₋

Slim om in te spelen op de trend ‘minder complexe manier om bereikbaar te zijn’.

Hoorcollege 4 14/03
Reclame van Lidl. Klachten over campagne bij JEP. JEP is zelfregulerende jury waarbij je als consument klacht
kunt indienen als je iets misleidend voelt. 16 klachten binnen gekomen bij de JEP. Maar de JEP beoordeelde
dat het niet seksistisch was omdat het er dubbel en dik op lag dat het humoristisch was en niet bedoeld was
om vrouwen te discrimeneren. Ze moeten hun campagne dus niet stopzetten.
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Hoorcollege 5 21/03
Eén jaar geleden: tennisster Sharopova die medicament gebruikte dat (nog maar net) op de dopinglijst stond.
Slechte naam gekregen waardoor men zich afvraag of de belangrijkste sponsors (Nike en horlogemerk) haar
nog zou willen sponseren. Er moet een link gezien worden tussen het merk en de persoonlijkheid van de
sporter. Maar Nike is blijven sponseren en ondersteunen. Het horlogemerk heeft beslist om niet meer verder
te gaan. Eén jaar later: haar imago heeft een deuk gekregen maar lijkt zich te herstellen.

Hoorcollege 8 25/04
Probleem met United Airlines. Vlucht met overboeking. Niemand had zich vrijwillig aangeboden om een
andere vlucht te nemen. Dus trekking van wie het vliegtuig moet verlaten. Passagiers zaten toen al op
vliegtuig. Passagier weigerde het vliegtuig te verlaten, werd met geweld uit het vliegtuig gezet. Iemand heeft
dit gefilmd en dit is viraal gegaan. Niet zo fraai voor een luchtvaartmaatschappij waar je dit op hun website
vindt “We Fly Friendly - warm and welcomming is who we are.” Kloof tussen wie ze willen zijn en hoe ze
gepercipieerd worden. Er is dus een crisis aan de hand. CEO reageert hierop: passagier heeft zich storend en
agressief gedragen en verontschuldigd zich niet voor de manier waarop dit verlopen is. Hier is hij dan ook
sterk op afgerekend. Zouden mensen nu zeggen dat ze niet meer willen vliegen met United Airlines? Dat
wordt sterk betwijfelt.

Hoorcollege 10 09/05
Onkruidverdelger Roundup: hier zit een stof in die kankerverwekkend zou kunnen zijn. Greenpeace had Brico
aangesproken en gevraagd van gaan jullie dit blijven verkopen nu dit kankerverwekkend blijkt. Brico had hier
niet echt op gereageerd en GP gaat hierdoor natuurlijk nog meer druk uitoefenen op Brico. Maar waarom
viseren ze Brico en niet algemeen al de doe-het-zelf zaken? Het is efficiënter want veel mensen kennen Brico.
GP heeft ‘undercover’ reportage gemaakt waarbij ze bij Brico onkruidverdelger gaan kopen. Toont aan dat de
verkopers het product Roundup aanbevelen en de risico’s van kanker verdoezelen. GP heeft ook een site
gemaakt: Brico voor de kankers. Ze zijn ook een petitie gestart om Brico te overtuigen de Roundup producten
uit de rekken te halen. Daarnaast heeft GP advertenties geplaatste in kranten, beeld met baby is vrij sterk.
Wat moet Brico nu doen? En wat zeker niet? Brico moet zeker niet zwijgen! Moeten ze het product nu uit de
rekken halen? Als ze het laten staan komt het over alsof ze er niet om geven. In de mission statement van
Brico staat dat ze verantwoordelijk nemen en ze zouden dus echt wel moeten reageren! Omdat GP hun zo
specifiek aanspreekt kan dit ook kansen bieden: als Brico nu gaat reageren kunnen ze zich herpositioneren.
Maar dit is niet gebeurt, geen officiële communicatie van Brico. Is een gemiste kans, ze hadden het nog
kunnen ombuigen in hun voordeel. Ook op social media reageren ze niet. Vorige week posten ze een nieuwe
reclamefolder en mensen reageren er op dat het betere reclame zou zijn wanneer ze de schadelijke
producten uit hun rekken zou halen. Ook hier reageren ze niet op…
Wanneer de concurrentie van Brico hier op zou reageren en op inspelen zou die hier een voordeel uit kunnen
halen.
In Brussel en Wallonië is het al verboden om het product te verkopen. Het zou kunnen dat er een regelgeving
komt dat het niet meer aan particulieren verkocht zou mogen worden (door minister Schauvliege). Brico had
bv. kunnen communiceren dat ze wachten op het definitieve besluit en dat ze dan hun
verantwoordelijkheden zullen nemen. Maar de schade die het zou aanbrengen bij niet particulieren is veel
groter dan bij particulieren die het product maar op een kleine schaal gebruiken.
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INLEIDING
Definitie communicatiemanagement
Communicatiemanagement omvat:
-

Het uitstippelen van het communicatiebeleid van een organisatie gebaseerd op het
organisatiebeleid.

-

Het coördineren, controleren en evalueren van alle organisatie- en marketingcommunicatieactiviteiten.

-

Met als doel de positie van de organisatie duurzaam te verstevigen dankzij o.m. een positief en
geloofwaardig imago / reputatie.

Organisaties: een breed concept
-

Commerciële bedrijven

-

Social profit, NGO’s (= Niet Gouvernementele Organisatie)

-

Universiteiten

-

Dorp, stad, land

-

Politieke partijen

-

…

Universiteit Antwerpen
UA homepage: wat zit hier strategisch gezien achter?
Willen een associatie maken met de Stad Antwerpen want deze heeft
nu een goede reputatie. Dit was tien jaar geleden veel minder.
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Communicatie op bussen. Onderzoeken worden toegelicht a.d.h.v.
campagnes met pakkende beelden. Doel? Studenten aantrekken,
aandacht opwekken. Maar worden kinderen aangetrokken tot zo’n
beeld? Ja, wanneer je bijvoorbeeld iemand kent die aan deze ziekte
lijden.

Deze campagne richt zich op jongeren uit het WAK-gebied (Waasland Antwerpen - Kempen). Uit dit gebied komen de meeste studenten naar
UA.

“Bepaal de toekomst” is de campagne van dit jaar. Jongeren zouden
aangetrokken worden tot superhelden en de achtergrond van de stad
Antwerpen. Er is goed over nagedacht, er zit een strategie achter.

Departement communicatie UA
-

De opdracht van het departement communicatie is eenvoudig samen te vatten: met alles wat we
doen, willen we de reputatie van de Universiteit Antwerpen verhogen. Dat gebeurt via een rijk palet
aan kanalen.

-

Onze communicatie richt zich op de toekomstige studenten van onze universiteit, op de duizenden
medewerkers, op onze tienduizenden alumni, op de media…
(= stakeholders)

Op welke domeinen zijn ze actief?
-

Interne communicatie: intranet en magazine Pintra…

-

Externe communicatie: Magazine Universiteit Antwerpen, sociale media, persberichten,
campagnes…

-

Alumniwerking: alumni-activiteiten,Talent Forum…

-

Studie-informatie en werving: infodagen, brochures…

-

Services: vormgeving, copywriting, beelddatabank, webdesign, CRM, adressenbeheer…
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Inleidend voorbeeld: Hello Fresh
Hello Fresh biedt maaltijdboxen aan. Iemand schreef een blog over
Hello Fresh: ‘wanneer je het abonnement stopt zet, blijven ze je
lastigvallen: ze staan overal (optreden, meir…).’ Eén individuele
consument kan heel veel te weeg brengen. Er is ook een grappig
filmpje gemaakt over deze ene blogpost (‘Zondag met Lubach’). Hello
Fresh reageerde hierop met een campagne waarin ze aantonen dat
hun abonnement wél gemakkelijk is.

Wat is er misgelopen?
-

Wie zijn ze? Of zeggen ze te zijn?

-

Hoe worden ze gepercipieerd?

-

Hoe hebben ze geantwoord?

-

Aan wie moeten ze nu verantwoording afleggen?

Context communicatiemanagement
-

We leven in het transparantietijdperk: organisaties (bedrijven, partijen…) worden openbaar ter
verantwoording geroepen.
•

Niet enkel communiceren over producten/diensten naar (potentiële) klanten.

•

Over alle facetten van de onderneming moet gecommuniceerd worden (medewerkers,
milieubeleid, aandeelhouders, overheid…).

-

Groeiend aantal stakeholders: publieksgroepen / groeperingen waarvan het bestaan en de
ontwikkeling van een organisatie afhangt (klanten, leveranciers, sponsors…).
•

“Any group or individual who is affected by or who can affect the achievement of an
organization’s objective” (E. Edward Freeman in Strategic Management: A Stakeholder
Approach).
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Stakeholders
Organisatie stakeholders: WIE?
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Relatietypen met stakeholders: vier types
De stakeholders kunnen op verschillende manieren belangrijk zijn voor de continuïteit van een organisatie.
Voorwaardenscheppende relaties
-

Stakeholders die van belang zijn om activiteit te kunnen vervullen.

-

Verschaffen middelen en controleren beleid.

-

Zoals aandeelhouders (bv. start-ups hebben mensen nodig die geld willen investeren) en de overheid:
subsidies & controle (er zijn heel veel bedrijven die subsidies krijgen van de overheid die het geld echt
nodig hebben bv. universiteiten).

Functionele relaties
-

Verzorgen de input of benutten de output.

-

Zoals werknemers, klanten, leveranciers, distributeurs…

Normatieve relaties
-

Bepalen relevante normen.

-

Zoals overheid, drukkingsgroepen…

Diffuse relaties
-

Ongeorganiseerde groepen van individuen die één of meerdere kenmerken delen (bv. omwoners
bedrijf).

-

Voorbeeld Ringland: verschillende bewoners zijn zich beginnen organiseren en hebben zelf een
voorstel gedaan voor de overkapping van Ringland  voor de Vlaamse overheid is dit een belangrijke
stakeholder.

Rol van stakeholders
Stakeholders brengen ‘issues’ op de maatschappelijke agenda (media, politiek): problematieken die ze
belangrijk vinden, zoals bijvoorbeeld:
-

Wat is de kwaliteit & veiligheid van de producten/diensten?

-

Hoe gaat het bedrijf om met werknemers?

-

Respecteert het bedrijf het milieu?

-

Eerbiedigt het bedrijf de mensenrechten?
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Een organisatie (bedrijf, partij…) wordt openbaar beoordeeld op basis van hoe ze omgaan met deze issues:
-

Communicatie hierover (pro-actief of re-actief: hoe reageren ze erop?).

-

Gedrag in verband met het issue.

-

Confrontatie communicatie & gedrag.

Dit oordeel (hoe mensen dit beoordelen) vormt de basis voor geloofwaardigheid en vertrouwen, voor
de uiteindelijke reputatie.

Dit zijn allemaal multinationals, grote kledingbedrijven…
Deze liggen vaak onder vuur, debat over fair-fashion…

De Morgen (2012): ‘Geen verpieterde Chinezen aan mijn
lijf’
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Imago / reputatie
-

Geloofwaardigheid & vertrouwen vormen twee kernelementen van het imago, de reputatie van het
bedrijf.

-

Reputatie bepaalt mee de manier waarop men:
1. T.o.v. een bedrijf handelt (kopen, lenen, werken…).
2. De communicatie van het bedrijf interpreteert.

-

Daarom is reputatie-/imagomanagement een belangrijk doel van communicatiemanagement.

-

Imagomanagement, gebeurt vanuit de kennis van:
1. Identiteit
2. Imago

= KERN VAN DE CURSUS!

3. Issues
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COMMUNICATIEVORMEN
Communicatie in een organisatie
Drie vormen van communicatie in een organisatie:
-

Managementcommunicatie

-

Marketingcommunicatie

-

Organisatiecommunicatie

 Samen: Corporate Communicatie (Van Riel).

Managementcommunicatie
Managers vervullen sleutelposities: mensen die regelen dat andere mensen het werk doen. Maar het
personeel moet zich ook goed voelen in hun functie  goede communicatie is essentieel!
-

Werk gedaan krijgen d.m.v. andere mensen.

-

= plannen, organiseren, opdrachten geven, coördineren, toezicht houden…

-

Succes: als gemanagede personen ‘toestemmen’.

 Communicatie is van cruciaal belang!

Taken managementcommunicatie (niet enkel voor top-, maar ook voor midden- en lager management):
1. Intern een gemeenschappelijk beeld ontwikkelen over de organisatie (waarvoor staan wij?).
2. Vertrouwen in de leiding wekken en behouden (leiding moet het goede voorbeeld geven en moet dus
eigenlijk een goede reputatie bekomen en behouden).
3. Veranderingsprocessen initiëren en sturen.
4. Identificatie van medewerkers met eigen bedrijf versterken (mensen moeten voelen dat ze een
nuttige schakel zijn).
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Marketingcommunicatie
-

Communicatie over producten en diensten op product- of dienstniveau.

-

Meest dominante vorm: reclame.

-

Andere vormen: sponsoring, sales promotion, direct marketing…

-

Slorpt (vaak) groot deel van het communicatiebudget op (heeft grootste communicatiebudget).

-

(Zie cursussen Master Strategische Communicatie).

Draagt best ook de visie / identiteit van de organisatie uit  voorbeeld Sony.
-

Zeggen in het filmpje dat ze ‘anders’ zijn.

-

‘Sony Colour like.no.other’

-

Belangrijk dat ze de balletjes echt hebben gedaan, niemand anders zou
dit doen, alleen Sony deed het.

Organisatiecommunicatie
-

Verzamelterm voor een heterogene groep van communicatie-activiteiten binnen een organisatie te
duiden.

-

Bv. public relations, investor relations, milieucommunicatie, arbeidsmarktcommunicatie…

-

Gemeenschappelijk kenmerk: communicatie richt zich op corporate doelgroepen, groepen waarmee
de organisatie (meestal) indirect een afhankelijkheidsrelatie heeft.

Probleem
-

Toenemende communicatiezenders binnen organisatie.

-

Versnippering communicatie.

Risico
-

Tegenstrijdige boodschappen.

-

Deelbelangen (i.p.v. globaal belang).
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(Bovenaan: directie, vlak daaronder: communicatieafdeling en daaronder de andere afdelingen)
Oplossing
-

Centraliseren van beslissingen over communicatie.
•

-

Decentraliseren van communicatieacties.
•

-

Vastleggen communicatiebeleid.

Toetsing met bedrijfsbeleid.

Coördinatie activiteiten en beleid: reputatiemanagement (werken die wel allemaal samen om een
geloofwaardig imago te creëren?).
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Communicatiefunctie
Van Gorp, B. & Pauwels, L. (2009). De communicatiefunctie in Belgische organisaties. Hoe excellent is deze
ingevuld? Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 37(1), 64-77.

Uitgangspunt:
-

Kennis over positie van CM in Nederlandse organisaties is groot.

-

Weinig vergelijkbare empirische gegevens uit België.

Basis:
‘Principles of excellence in public relations’ (Grunig & Grunig, 1996):
-

Betrokkenheid van CM in strategisch management.

-

Integratie van verschillende communicatiemodaliteiten in een communicatieafdeling of
verantwoordelijkheidsgebied, los van marketing (afdeling die los staat van marketing).

-

Duidelijk functioneel profiel van de persoon die leiding geeft.

-

Diversiteit in wie de taken uitvoert, m.b.t. genderdiversiteit.

 Organisatie werkt effectiever indien principles aanwezig!

Onderzoeksvragen en hypothesen

OZ1: Beschikken Belgische organisaties over een afzonderlijke afdeling die belast is met
communicatiegerelateerde taken?
OZ2: Hoe is communicatie ingebed in de organisatiestructuur van Belgische organisaties?
OZ3: In welke mate is de verantwoordelijke voor communicatie een communicatiemanager (betrokken bij
beleid, louter niet uitvoerend)?
 H1: verantwoordelijken communicatie meer rol van manager als zij aan het hoofd staan van een
geïntegreerde communicatieafdeling (betrokkenheid bij strategisch management).

Encroachment? (cfr. NL)
H2: slechts een minderheid heeft een aan communicatie verwante opleiding genoten.
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Relatie tot marketing
H3: verantwoordelijken communicatie voor wie geldt dat mkt. / verkoop tot functiebenaming behoort horen
vaker tot het directiecomité.

Genderdiversiteit?
OZ4: Wat is de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke communicatieverantwoordelijken?

Twee soorten van glazen plafond
H4: Mannen staan vaker dan vrouwen aan het hoofd van een communicatieafdeling.
H5: Vrouwen die de leiding hebben zijn minder vaak lid van het directiecomité dan mannen die de leiding
hebben.
! Ondanks overwicht vrouwen in opleiding en beroep !

Methode
-

Organisaties met minstens 50 werknemers (via Trends Top 100.000 + aangevuld met steden,
gemeenten, onderwijs…).

-

Websurvey met 25% respons.

-

750 bevraagde eindverantwoordelijken voor communicatie

Kernresultaten
-

43% communicatiefuncties samengebracht in afzonderlijke afdeling (hoger percentage bij de
publieke sector: 65%).

-

Verantwoordelijken voornamelijk op middenkaderniveau (40 %).

-

1/3 lid directiecomité, 1/4 staffunctie, rest uitvoerend niveau.

Taken: zowel managerstaken
-

Communicatiestrategie bepalen.

-

Communicatieplan (opstellen, beleid).

-

Intern en extern communicatieonderzoek. (Wordt vaak uitbesteed aan onderzoeksbureaus).
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Als uitvoerend (laatste 2 gedelegeerd aan medewerkers)
-

Mediarelaties verzorgen.

-

Redactionele activiteiten verrichten.

-

Website verzorgen (berichten op sociale media, persberichten…).

Bevestiging H1: hoofden van een geïntegreerde afdeling vervullen vaker managerstaken dan hoofden zonder
geïntegreerde afdeling (significant verschil).
Bevestiging H2: minder dan een kwart (22%) heeft een opleiding genoten die rechtstreeks met communicatie
te maken heeft.
Duidelijke verstrengeling met de marketingafdeling.
Bevestiging H3: managers die ‘marketing’ in hun profielbeschrijving hebben staan zijn vaker lid van het
directiecomité dan managers bij wie de functiebeschrijving eerder ‘communicatie’ inhoudt (46 vs. 27 procent,
sign.).

Genderdiversiteit
Meer mannen dan vrouwen in de leidinggevende communicatiefunctie (58.5 vs. 41.5 procent).
! Wel vaker vrouwen dan mannen aan het hoofd als er een aparte afdeling bestaat !
Vrouwen maken als afdelingshoofd minder vaak deel uit van het directiecomité dan mannen (22 versus 39
procent).
 Indicatie voor een glazen plafond!

PAPER NALEZEN: KUNNEN VRAGEN OVER GESTELD WORDEN OP HET EXAMEN!
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