‘Over de taak- en rolopvatting van
communicatieprofessionals gesproken!’
7 ROLLEN VAN COMMUNICATIEKRACHT VOLGENS 28 COMMUNICATIEPROFESSIONALS

Wat houdt de communicatieprofessional anno
nu bezig? Hoe ziet zij/hij de toekomst? Wat
zijn de belangrijkste uitdagingen? Voor welke
communicatievraagstukken is het absoluut nodig
om boven de waan van de dag uit te stijgen?
Dat is wat ik wilde weten. Om een grondige analyse te kunnen maken,
stelde ik 50 communicatiemanagers, -adviseurs en -professionals uit
mijn eigen netwerk de volgende 2 vragen:
1. Wat is je belangrijkste vakmatige uitdaging voor dit jaar?
2. Wat is het communicatievraagstuk waarvoor je boven de waan
van de dag zult moeten uitstijgen?
Ik ontving maar liefst 28 reacties en die lieten na analyse en rubricering
een boeiend totaalplaatje zien.
Mijn bevindingen wil ik graag met jou delen in de vorm van een
infographic met uitgebreide toelichting.

Hoe denk jij erover?
Herken je de 7 rollen en onderstaande uitdagingen? Voel je je erkend in de veelheid en diversiteit
ervan? Misschien wil je jouw gedachten, suggesties en/of ideeën met mij delen? Dat zou ik erg
waarderen. Stuur een mail of bel me op 06-23146662.
Ik hoor graag van je!
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7 ROLLEN VAN COMMUNICATIEKRACHT

organisatie
doelen

Overal waar ‘ze/zij’ of ‘haar’ staat, kan uiteraard ook ‘hij’ of ‘zijn’ gelezen worden

A

1

sense
maker

De communicatieprofessional wil weten wat er
speelt in de organisatie en welke doelen de directie
nastreeft. Ze sluit daar op een pro-actieve manier op
aan met de communicatie-inspanningen, waarbij ze
focus aanbrengt en strategisch werkt.

beleids
vorming

communicatie
doelen

pro-actief

B
‘agile’

Het communicatieteam is goed
georganiseerd, onderdeel van de
onderdeel van de organisatie
organisatie en in staat om op een ‘agile’
manier mee te bewegen. Daarbij is het soms een belemmering dat communicatie
teveel als een aparte afdeling wordt gezien. Vanuit die pro-actieve houding zijn
communicatieprofessionals echter in staat om effectief uit te dragen wat ze drijft,
waar ze voor staan & gaan en wat ze bijdragen.

1. sensemaker
disciplines vervagen
toekomst

C

Het communicatievakgebied staat voor de uitdaging om een betekenisgevende,
verbindende rol te claimen. Zowel intern, binnen organisaties, als extern, in relatie
tot diverse belanghebbenden.

Vraagstukken rondom reputatie, maatschappelijke relevantie en social accountability
zijn en blijven actueel. Aangezien disciplines vervagen, is blijven leren het adagium, ook
wat betreft andere vakgebieden, zoals o.a. (gedrags)psychologie, organisatie- en bedrijfs
kunde en HRM. Een andere of aanvullende optie is leren van elkaar, bijvoorbeeld vanuit
een stevige beroepsvereniging die opereert als een community.
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2. brand manager
Positionering van organisatie of bedrijf staat bij veel communicatie
professionals centraal: “Opsporen waar we voor staan en gaan en lijnen
uitzetten om dit over het voetlicht te brengen.” Aangezien grenzen tussen
binnen- en buitenwereld vervagen, zijn de belangrijke vragen in dit kader:

brand
manager

●● Hoe krijg ik collega’s mee in het vertellen van ons verhaal?
●● Hoe verbinden collega’s zich aan onze identiteit en stralen ze dat uit?
Het gaat om agendering van relevante onderwerpen en de koppeling daarvan aan drijfveren en waarden van collega’s. Dit kan o.a. gedaan worden door
middel van het organiseren van rondetafelgesprekken (on- en offline) door
communicatieprofessionals en/of HRM-ers.

‘zo maken we het verschil’

corporate communicatie
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gedrags
veranderaar
nieuwe inzichten

3. gedragsveranderaar
Communicatieprofessionals beschouwen het als hun taak en bijdrage om
mensen in beweging te laten komen vanuit de organisatiedoelen. Zij willen
mensen helpen met gedrag dat ‘het goede’ vooruit helpt, zoals energie
besparen, invulling geven aan duurzaamheid en werken aan vrede.
Inzichten uit (neuro)psychologie en gedragswetenschappen zijn nodig om
mensen op een positieve manier te stimuleren om het gewenste gedrag
duurzaam te vertonen. Het is een specialisme dat heel wat vraagt om
vakmatig bij te benen en effectief in te kunnen zetten.
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4. communicatietrainer
Dit is een interessante, persoonlijke uitdaging: “Kan en wil ik de rol van trainer en coach
ten volle ontwikkelen en inzetten en zo collega’s helpen om hun communicatieve rol
en taken beter te vervullen?” De term leiderschapscommunicatie is hier op zijn plaats.

communicatie
trainer

Als trainer en coach kun je de directie én professionals in de lijn helpen door je kennis
over en ervaring met gespreksvoering, betekenisgevende interacties en mediation
(conflictbemiddeling) toe te passen.
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5. ‘volksmenner’

Deze uitdaging kenmerkt zich door
het vanuit interactie vormgeven van
verander- en verbeterprocessen. Ook
‘volksmenner’
hier speelt leiderschapscommunicatie
een rol, net als het goed kunnen verwoorden en verbeelden van de urgentie
en de ambitie van de
verandering. Kennis van
verandermanagement
en inzicht in de werk
bare toepassingen
mensen intern ‘meenemen’ ervan zijn een must.

‘ik ben coach”

Hoe
communiceer
ik?

6. communicator anno 2017
De communicatieprofessionals erkennen een veelheid aan manieren om kennis,
ervaring en standpunten te delen en over het voetlicht te brengen. Daarbij is
belangrijk dat deze manieren en hun effecten goed begrepen worden en moet
men in staat zijn om alle relevante informatie op de juiste plek te krijgen.
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communicator
anno 2017

Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Dit bijbenen is één, maar systemen
effectief benutten, is een andere – dat is echt een specialisme. Voor deze rol zijn
een nauwe samenwerking met IT en web-analyse vaardigheden nodig.
Privacy-issues, tracking mogelijkheden en het toepassen van algoritmes
verdienen meer aandacht. Daarbij is de vraag: Werken we met meer of minder
gestuurde informatie?
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gespreks
begeleider
‘het goede gesprek’
faciliteren en onderhouden

short/long copy
beeldtaal middelenmix
privacy technologie

7. gespreksbegeleider
Communicatieprofessionals willen de verbindende
dialoog kunnen voeren of begeleiden en de doelen
zijn divers:
In publieke zin betekent dit het cement tussen
diverse groepen in de samenleving blijven ‘smeren’,
elkaar verstaan en naar gedeelde belangen zoeken.
Een ander doel is bijvoorbeeld het voeren van een
effectieve dialoog voor een goede samenwerking of
om samen maatschappelijke doelen te bereiken.
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UITDAGINGEN VOOR COMMUNICATIEKRACHT
4 C’s van het communicatievak
De 4 C’s van het communicatievak1 – Counseling, Coaching, Conceptualisering en Creatie – zijn goed te herkennen.
Mijns inziens is het de kunst om als professional zowel in je dagelijkse werk als binnen je team of afdeling, regelmatig te
reflecteren op de vraag vanuit welke ‘C’ je nu werkt en waarom.
Het is ook van belang dat je goed kunt schakelen tussen de verschillende C’s, dat je erkent welke ‘C’ jou het beste past,
waar nog ontwikkeling nodig is en waarin je kunt groeien.

Hoger doel dienen vanuit een gezonde grondhouding
Als communicatieprofessionals, werkend binnen een strategische discipline, kunnen we het verschil maken en een
hoger doel dienen. Goede communicatie draagt wezenlijk bij aan gezonde organisaties, waar mensen samen aan
gemeenschappelijke doelen2 werken.
Die doelen komen dichterbij als alle vier C’s ten volle worden ingezet en ieder daarbij zijn eigen talenten, competenties en
specialisaties kent en inzet. Diverse professionals benoemen een aantal grondhouding elementen die zij in dit kader als
onmisbaar zien:
●● flexibel, voorbereid en alert zijn
●● oren en ogen openhouden voor externe ontwikkelingen
●● zelf scherp blijven en allround presteren

Specialisatie heeft 5e C nodig
Weten waarin je collega uitblinkt is natuurlijk net zo belangrijk als je sámen effectief wilt
werken. De hoeveelheid en diversiteit aan uitdagingen die op ons afkomen (wat ook uit deze
inventarisatie blijkt), noopt sowieso tot specialisering en dús samenwerking.
Dit zal vorm krijgen in steeds wisselende samenstellingen van communities of ‘agile
teams’, binnen en buiten de eigen organisatie. Dit pleit voor toevoeging van een 5e C:
Communitizing.

Continu vertrouwen bouwen
De afgelopen tijd voerden communicatieprofessionals on- en offline gesprekken over de rol van het vakgebied en de
taakopvatting van communicatieprofessionals in relatie tot het afnemende vertrouwen van burgers en consumenten in
instituties.
De roep wordt luider om social accountability te allen tijde toe te passen en morele dilemma’s in alle openheid te bespreken. De woorden goed, eerlijk en transparant vormen daarbij het kompas. Framing in het voordeel van de organisatie of
bestuurder ‘kan’ niet als het doel vertrouwen bouwen is.
Denk aan de realiteit van maatschappelijk verantwoord opereren, of werken binnen een politieke arena waar de geloofwaardigheid onder druk staat. Er is zelfreflectie en een stevig staan voor je zaak nodig om als communicatieprofessional
en -adviseur de goede dingen te kunnen doen. Pittige materie.

1 Uit ‘Met het oog op communicatie, reflecties op het communicatievak’, Betteke van Ruler (2012)
2 Uit Missie beroepsvereniging Logeion ‘Het hart van het vak’.
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Bewijs van effectiviteit
Tenslotte kwam ook het vraagstuk van de effectiviteit van de communicatie-inspanningen (performative accountability)
bij deze inventarisatie naar boven:
●● kiezen waaraan je de euro’s besteedt
●● weten hoe je die besteedt
●● kunnen aangeven wat dat de organisatie oplevert
Dit blijft een lastige zaak, omdat veel communicatieprofessionals opereren in staffuncties en dus bij de resultaten van hun
acties vaak afhankelijk zijn van professionals in de lijn. Het punt waar het dan eigenlijk om draait, is inzicht in invloed:
Reflecteren op je plaats in het systeem en je meerwaarde. Daar rekenschap van geven helpt om effectiever te opereren,
bijvoorbeeld door op kleine schaal kwalitatief te monitoren.

Tot slot – Dankwoord
Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: Bij de start van het nieuwe jaar in contact treden met de mensen uit mijn
netwerk die klant of collega zijn, die me steunen, helpen of contact opnemen. Al sinds de start van mijn bedrijf in 2007
beschouw ik dit als een mooi moment om iedereen even in gedachten te nemen en wat we gedeeld hebben nog eens
te markeren.
En daar zat dit jaar een bijzonder 10-jarig tintje aan! Dank aan alle communicatieprofessionals die de vragen bij mijn
nieuwjaarsgroet hebben beantwoord: Anke, Henriette, Margot, Celia, Puk, Joyce, Frédérique, Annemarie, Corine, Lex,
Marie-Catrien, Daphne, Onno, Marie-Antoinette, Jenny, Marieke, Anne, Alette, Tanja, Cerian, Sabita, Gert, Daniëlle,
Ankie, Frédérique, Bert, Amanda en Brigitte!

Sinds 2007 help ik communicatiemanagers van semi-publieke en non-profit organisaties bij hun strategische
communicatievraagstukken en om boven de waan van de dag uit te stijgen.
Je kunt mij inschakelen voor coaching on the job en als communicatiecoach voor teams.

Vanuit een systeemgerichte aanpak, met vakkennis en een helikopterview geef ik communicatiemanagers concrete
handvatten om strategische communicatie daadkrachtig in de praktijk te brengen. Op deze manier worden theorie en
praktijk vloeiend samengebracht en werk ik voor communicatiekracht!

christel@christelberkhout.nl

06 23 14 66 62

www.christelberkhout.nl
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